


 المللي اسپرانتو زبان بين
 

 اسپرانتو .شد ساخته زامنهوف لودويك دكتر لهستاني نابغه توسط) خورشيدي 1266( ميالدي 1887 سال در اسپرانتو المللي بين زبان
 خود هاي خاطر ويژگي به و گرفت قرار گوناگون هاي مليت با دانشمندان و انديشمندان توجه مورد خود آسان و علمي ساختار علت به

 طرف بي و المللي زبان بين عنوان به را آن آرا اتفاق به 1954 سال در) يونسكو( متحد ملل علمي و تربيتي ـ فرهنگي سازمان
 سالگرد ميندص از استقبالدر “ يونسكو” همچنين. نمود سفارش خود عضو كشورهاي به را اسپرانتو آموزش و شناخت رسميت به

 آموزش از را خود پشتيباني مراتب  خود قبلي تصميم بر تاكيد ضمن ديگري قطعنامه در )1365( 1986 سال اسپرانتو در زبان انتشار
 .است داشته ابراز زبان اين گسترش و

 به روز كه است اساس همين بر و كند نمي تحقير را ملتي هيچ فرهنگي غرور آن آموزش و نيست كشوري هيچ ملي زبان اسپرانتو
 در و نشست سمينار كنفرانس، كنگره، صدها سال هر .گيرد مي قرار كاربرد و استقبال مورد المللي بين مختلف هاي عرصه در روز

 كنگره ،(UK) اسپرانتو المللي بين كنگره ها آن ترين مهم از كه شود، مي برگزار مختلف كشورهاي در زبان اين به گوناگون هاي زمينه
 .برد نام توان مي را ... و ، (IMEK)اسپرانتودان پزشكان جهاني كنگره ، (IJK)اسپرانتودان جوانان المللي بين

 المللي قرار بين طرف بي هاي سازمان رديف در “يونسكو” و متحد ملل سازمان مشاور عنوان به  (UEA) اسپرانتو جهاني سازمان
 هاي زمينه در اسپرانتودانان اطالعاتي نياز هرگونه پاسخگوي جهان كشور 88 در عضو 2000 از بيش با آن نمايندگي شبكه و دارد

 دارد، اسپرانتو وجود جهان در كه است اي ويژه خدمات جمله از )پاسپورتي خدمات( Pasporta Servo شبكه. باشد مي گوناگون
 اي كتابچه در پذيرش ميهمان جهت را خود آمادگي كه كساني پذيرايي مورد ديگر كشورهاي به سفر در اسپرانتودانان كه معني بدين

 متقبل را قيمت هاي گران هتل در اقامت هاي هزينه ترتيب اين به و گيرند مي قرار اند، نموده ثبت شود، مي منشر سال هر كه
 .است فعال جهان كشور 66 در شبكه اين اكنون هم. شوند نمي

 ممكن زمان ترين كوتاه در را خود اطالعاتي نيازهاي كه دهد مي افراد به را امكان اين اسپرانتو المللي بين و گوناگون هاي انجمن
 علمي انجمن ،(UMEA) اسپرانتودان پزشكان المللي بين انجمن ،(ILEI) اسپرانتودانان آموزگاران المللي بين انجمن .سازند برآورده

 ترجمه المللي بين شبكه اسپرانتو، نويسندگان انجمن اسپرانتودانان، نگاران روزنامه المللي بين انجمن ،(ISAE) اسپرانتودانان
 در اختيار تخصصي اطالعات كه هستند مراكزي... و خداشناسي، و مذهبي مطالعات المللي بين انجمن اسپرانتو، ي وسيله به

  .كنند مي منتشر جهان سطح در اسپرانتو به را خود تخصصي نشريات و هندد مي قرار مندان عالقه
 به و اسپرانتو به ادبي و هنري فرهنگي، فني، علمي، هاي كتاب گاهنامه، سالنامه، فصلنامه، ماهنامه، مجله روزنامه، صدها انتشار
 راديويي هاي فرستنده .كنند استفاده فني و علمي دستاورهاي از برابر در شرايطي كه دهد مي را امكان اين اسپرانتودانان همه
 .كنند مي پخش برنامه اسپرانتو به هفتگي و روزانه صورت به...  روسيه، كوبا، اتريش، برزيل، چين، از ها پادكست و المللي بين

 :ها مراجعه نمايند مندان جهت دريافت اطالعات بيشتر در شبكه اينترنت به اين نشاني عالقه
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از نويسندگان، مترجمان و همكاران ارجمند خواهشمند است به اين      
 :نكات توجه نمايند

 در جايي درج شده باشند مطالب مندرج در اين نشريه نبايستي قبال. 
  در ارسال مطلب ترجمه شده  نام نويسنده، منبعي كه ترجمه از آن

 .صورت گرفته است و ديگر مشخصات فني ذكر شود

 

 



 ردبير          سخن س
      Redaktora noto      

 
  و نگوئيم كه شب تاب ندارد خبر از بينش باغ... 

 
از اين گونه ...  آيا اسپرانتو مي خواهد جانشين زبان انگليسي شود؟ چرا اسپرانتو جهانگير نشده است؟ 

طرح اين گونه پرسش ها نشان از آن دارد كه پرسشگران . پرسش ها بارها از  اسپرانتودانان  پرسيده مي شود
در  . سپرانتو يك زبان است اما نمي دانند كه هدف آن چيست  و اسپرانتودانان بدنبال چيستندگرچه مي دانند ا

اين ميان نيز كم نيستند اسپرانتوداناني كه با شيفتگي آن را آموخته اند و بر اين تصور و اميد بوده اند كه 
 !بزودي اسپرانتو زباني جهانگير خواهد بود كه همگان بدان سخن خواهند گفت

 بـا انتشـار ايـن مجلـه كـه توسـط گروهـي از اسـپرانتودانان انجـام مي شود تالش خواهيم كرد تا با ارائه                             
 .آرمان ها و واقعيت هاي زبان اسپرانتو، چهره اي  مناسب، آنچنان كه هست از آن ترسيم كنيم

 به صورت فردي  و يا        سـال در ايـران سـابقه دارد اما سخن گويان و طرفداران آن همواره               90  اسـپرانتو بـيش از      
ن يدر سال های آغاز   . گروهـي بسـته فعالـيت كرده اند كه اين روش  به نوبة خود سؤتفاهماتي را موجب بوده است                   

. همراه بوده است  ی فراوان   يزهايبا افت و خ   كه   شروع كرد نی را   يران دوران نو  ي جنـبش اسپرانتو در ا     ة هفـتاد،  دهـ 
 . ي اين دوران بوده استپيامدهااز  يكي ن مجلهيزه انتشار ايانگ

ران به خانواده يه اسپرانتودانان اين نشري اول، انتشارة از زمان درخواست اجازنزديك به پنج سالنک پس از يا      
ه ين نشر ي گردانندگان ا  . اين نشريه اولين مجلة اسپرانتويي در ايران و خاورميانه است          .وندديمطـبوعات کشور می پ    

ن يه ب ين نشر يله انتشار ا  ي بوس نددواري ام كهران هستند   يگ و ارزشمند اسپرانتو در ا     رز ب ةگروهـی کـوچک از جامع     
 .جاد کنند ي ا ارتباطيپل   در سطح ملي و فراملي        و دوستداران اسپرانتو با اسپرانتودانان     ،گـر يکدياسـپرانتودانان بـا     

ته توجه است و اميدواريم با      معـتقديم، اسـپرانتو بـه عـنوان زبانـي بـي طرف در عرصة ارتباطات بين المللي، شايس                  
 . انتشار اين مجله، نهضت ترجمه از فارسي به زبان اسپرانتو و برعكس را تقويت و سازماندهي كنيم

 :م داشتين موارد را در نظر خواهيشان همواره ايام سبزانديدر انتشار پ
 ملت هاش، فرهنگ و آداب و سنن همه ياحترام به زبان، گو •
 ای اسپرانتويانی به دنري اتمدنمعرفی فرهنگ و  •
 رانیي اةمعرفی زبان اسپرانتو و فرهنگ آن به جامع •
  جهانی حقوق بشريةهمگان بر مبنای اعالم  براي  زبان انتخابدفاع از حقآموزش و  •

كـرد، فـارغ از هرگونه تعصب و يكسويه نگري، مباحث بين فرهنگي و ارزش هاي                م  يواره تـالش خواهـ    مـ ه
اين مجله متعلق، به همة كساني است كه عالقه مند به . را به نقد و نظر همگاني برسانيم ) يبعـنوان ابزار ارتباط   (زبـان 

اين شماره  از   . زبـان اسـپرانتو، مـباحث مـربوط به زبان و فرهنگ، ارتباطات ملي و فراملي و ديگر دوستي هستند                   
ظار همكاري ازطرف همة    به كمبودهاي خود آگاهيم و انت     . مجلـه، همـة آن چيـزي نيسـت كـه مـي خواسـتيم باشـد                  

بنابراين از همة عالقه مندان،     . عالقـه مـندان و دوسـتداران اسـپرانتو را داريـم تـا نشـريه اي در خـور فـراهم آوريم                      
 !اسپرانتودانان و دوستداران اسپرانتو دعوت مي كنيم تا با مجلة خودشان همكاري كنند

 
 سردبير  با بهترين آرزوها ؛  
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 بمناسبت انتشار پيام سبزانديشان

 ها اسپرانتو، زبانی برای گفتگوی تمدن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس انجمن جهاني اسپرانتو–                                                                                               پرفسور دكتر رناتو كورسه تي 

ادی از ي های زسمبل بودن رنگ سبز برای گروه.  شده استانتخابخوبی ه گاه بيد دينندشما از چيه نام نشر
د يبرای اسپرانتودانان رنگ سبز، رنگ ام.  ای داردژهيت وي خواهند خود را در آن بازشناسند اهمکه میها  انسان
ان شده ين شکل بيه ا های جهانی اسپرانتو بن کنگرهيهای نخستي عنوان نمونه در سخنرانه دی که بيام. است
.  شگی نخواهد بودين تداوم هم ي اما ا.حکمفرما خواهد بود ن ي بر زم کیيتار ،ديبرای مدت زمانی مد  هنوز:"است

  ..."گر دست بردارنديکدي منشانه در برابر ها از رفتار گرگ زمانی خواهد آمد که انسان

  حتي  زمان کسی ناً در آنيقيناک ، که ک قرن از آن زمان گذشته است، قرنی پر از حوادث وحشتيباً يتقر
 های  مانده و ساکن در جنگل نه مردمی عقب، بار که مسبب آنقرنی پر از حوادثی خشونت.  کرد نمیش را همتصور

 . ها از منظر عمومی بودند ن انساني تردورافتاده، بلکه متمدن

د باور ي توان می"کنندي گر حمله ميکديت به ها با خشون انسان"د که يخوانبان زامنهوف را ين بيا حتی اگر امروز
 افتد  اتفاق می از آنهازی بدتريبه نظر من چ  حتي. ام ذکر شده استياهمين ع يح وقاين گفته برای تشريد که ايکن
، "قانون جنگل"شنهاددهندگان يق زور، پيروش حل مسائل از طردهندگان  شنهاديک قرن، پيرغم گذشت يرا عليز

شرفت و يشتازان پيپ کنند که  آنان حتی با تکبر اعالم می. کنند آن زمان از خودشان شرم نمیز همانندياکنون ن
ة آنها    گران تحت سلطيرگذاران حاکم باشند و دي و تأثزورمندانعی است که يکامالً طب: که نيا  شدن هستند وجهانی

 .قرار گيرند
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دم،  ها، مرن گروهيرای آن شکل گرفت که گفتگوی باسپرانتو ب. ن منظوری ابداع نشدياما اسپرانتو برای چن
 )هيهای اول از سخنرانیمنبعث (گر يانی ديبه ب. ردي طرف انجام پذی برابر و بیيها بر مبنا کشورها، و باالخره تمدن

توان  ن منظر میياز ا". ر نشوديچکس تحقيه " و ملل کشورهابينقاً برای آن است که در روابط يوجود اسپرانتو دق
را در زمان   ران آنيس جمهور اييکه ر   از آنپيشترار يار گذشته، بسيهای بس از زمان ها ن تمدنيت که گفتگوی بگف

ل بود که سازمان جهانی اسپرانتو ين دليهمه اساساٌ ب. ها بوده است  اسپرانتودانةمعاصر مطرح کند، خواست
ت ين فراخوان در نظر دارد فعاليا. ديمارا مطرح ن"  زبان در انتخابحقوق بشر"م گرفت که راهبرد يتصم
 ي برايعنوان ابزاره  المللی اسپرانتو را بنيری زبان بيکارگه  مجدداً برا پايه گذاري كند تا رسانی جامعی اطالع

د که تعدادی از ي دانشما می. شنهاد دهديرگذاری، و نه تنها ابزار، پيکی از ابزارهای تاثيعنوان ه ز بيعدالت، و ن
ان آنها سعی دارند ي و چندتن از اطرافRobert Phillipson و Tove Skutnabb-Kagnasر يانتودانان نظراسپريغ

ه ين مفهوم را حتی قبل از تولد اعالميشکسوتانمان ايما، که پ. ت بخشندينيزبان را عدر انتخاب مفهوم حقوق بشر 
 هدف آن  ،در اصل. مين مفهوم مرتبط کني ااها ب م  اسپرانتو را در افکار انسانيند، سعی داركرده احقوق بشر ابداع 

ه،  آ: "ن فکر به مغزش خطور کنديک ايشنود، بطور اتوماتي ، هنگامی که کسی کلمه اسپرانتو را مدر آيندهاست که 
 اين ".کنندي ت ميها فعال ن تمدنيزبان و گفتگوی بدر انتخاب  حقوق بشر ةها همان کسانی هستند که دربار نيا

 ):ه مقدماتی استيک فهرست اولير تنها يست زيو ل(افته است يل يت هماهنگ تشکين فعاليچندراهبرد از 

را مورد بحث قرار ردولتی ي های غ قطعنامه سئول سازمان،ه سازمان مللن هدف کيدن به اي رسبراي تالش -الف
 و اجتماعی  مشاوران اقتصادیي ازهگروتوسط (و پژوهش جدی كه طي آن قطعنامه تقاضاي مطالعه دهد 

 . المللی شده استنيدر مسئله زبان کمکی ب) سازمان ملل

  ونسکو و سازمان ملل، کهي 2001-2010چوب دهه فرهنگ صلح اردر چه" زبان صلح و گفتگو"ت ي فعال-ب
 های آموزشی اسپرانتو به  دورهارائةت صرفاً بر ين فعاليا. ن استآسازمان جهانی اسپرانتو همکار رسمی 

ونسکو و ي های تي زده مبتنی است که تحت عنوان فعالژه در مناطق جنگيردولتی و افراد عادی بوي غهای سازمان
 .ردي گ قرار می، کنندهای گوناگون تالش می ن تمدنيی که در برقراری گفتگوی بي هار حرکتيسا

استمداران، و عموم ي س نگاران، رسانی به روشنفکران، روزنامهت اطالعيهسته فعال" زباندر انتخاب حقوق بشر  "-ج
 ای در  های اطالعاتی، که توسط ما گردآوری شده و بطور گسترده ای از بستهد شامل مجموعهيافراد است که با

در انتخاب   ها مشخصاً حقوق بشر ن آگهیياهدف . ات باشديی در نشري ها گردد، و آگهیسراسر جهان اهدا می
 .مي کنرا با اسپرانتو مرتبط میآنی، يله آدرس انتهايزبان خواهد بود اما بوس

 و سازمان جهانی  . آوری بدون اسلحه هستمامي ام، تنها پان کردهيگر بيمن شخصاً، همانطور که در فرصتی د
 ة ما به هم،ن برنامهيبرای عملی کردن ا. دينام آن انجام دهه تواند کاری را انجام دهد که شما ب  تنها می،اسپرانتو

م که متقاعد شده باشند ياز داريما به کسانی ن. ميز داريار کشورها نينی و اسپرانتودانان سارايشما اسپرانتودانان ا
که قدرتمندانی با امکان استفاده از  نيو ا. ها و کشورهاست  تک تمدن ن تکيکه اسپرانتو عنصر عدالت در روابط ب

سته انتقال به ي هائی وجود دارند که شاکه فرهنگ نيو ا. ن امکان وجود نداشته باشنديی بدون انفايزبانشان، و ضع
ا به اسپرانتو ي دنحاالچ زمانی همچون يهدر . شوندي ن مادری خود دفن مين هستند اما به سادگی در سرزميريسا
  .ت نشناسديرا به رسم  آنحتي اگر از نداشته است ين

 مهندس حمزه شفيعي: برگردان فارسي از            
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 اسپرانتو در ايران      
Esperanto en Irano      

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عليرضا دولتشاهي                    
 

انقالب مشروطيت به تعبيري حاصل برخورد 
برخوردي كه انسان . انسان ايراني با تمدن غرب بود

ايراني را به انديشه در علل توسعه نيافتگي خويش 
 و بروز تجدد گرايي ، ظهورواداشت و اين به انديشه شدن

از بن مايه هاي اصلي تجددگرايي   . پي داشتايراني را در 
 روشنفكر ايراني به درستي .له زبان استأايراني مس

دريافته بود علت العلل واپس ماندگي ايران درتجلي مادي   
از اين رو بود كه دست به كار  . زبان يعني خط نهفته است 

روشنفكر ايراني اين نقطه عزيمت . اصالح خط فارسي شد
.  گر ملل نيز چاره ساز دانست  پيشرفت را براي دي

 – پدر جنبش روشنفكري در ايران  –فتحعلي آخوندزاده   
 شد و آن را به دولت    ستارتغيير خط ملت اسالم را خوا 

اين جنبش چنان پيش رفت كه   . عثماني نيز پيشنهاد كرد
كه –يكي از چهره هاي درخشانش، يوسف مستشار الدوله  

ي محسوب  بي شك از پيشگامان انديشه جامعه مدن
  وجوب تغيير خط ملت اسالم را از علماي وقت -مي گردد

. آورانه پاسخي مثبت در پي داشت  استفتا كرد كه شگفت
تغيير خط    وي در علل رويكرد به انديشه اصالح يا

 هرگاه «:   مي كند فارسي به نكته اي بس ارزشمند اشاره 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتب به اساس و خط ما طوري اصالح شود كه در طبع
صور اشكال آنها تغيير عمده داده نشود ولي در تعليم    
اطفال نوآموز ما و تحصيل طالب تسهيل و ترقي عالنيه    

 االن كه اطفال ما بعد از دو سال درس مثالً. ظاهر شود
 قرآن مجيد را نمي توانند صحيح و بي باز اكثراً خواندن

ه مقصود  ك در خط اما بعد از آن اصالح. غلط بخوانند
ماست در دو ماه، هم قرآن مجيد را و هم ساير كتب و 

ن غلط  ونوشتجات را در كمال صحت و درستي بد
وعه ما يعني كتاب هاي باسمه و طببخوانند و نيز كتب م

چاپي بدون يك غلط در كمال صحيحي و پاكيزگي و 
ارزاني بيرون بيايد و اطفال ما در ظرف چهار پنج سال  

م چهارگانه حساب و ژغرافي و تاريخ و مراسله را با اقسا
  1» .از مقدمات ساير فنون و علوم نيز بهره ياب شوند

اما اصالح خط و دست يافتن به يك وسيله راحت تر            
ارتباطي تنها وسوسه و نيازي نبود كه در اين سوي خاك  

در آن سوي جهان در اروپا نيز بازار        . به آن احتياج باشد   
فكندن زباني ساده به عنوان      ث بـر سـر اصـالح يـا پي         حـ ب

ه فرمان  كدرست است    .ابـزاري جهـت ارتـباط گـرم بـود         
مشـروطيت را ناصـرالدين شاه امضا نكرد و محقق شدن           

 حكمرانــي فــرزندش مظفــرالدين شــاه بــود،  زمــانآن در
ولـي عصرناصـري  عصـر شكل گيري انديشه پيشرفت و            
توسـعه اسـت و عصـري كلـيدي نـه تنها در ايران كه در                

 .هم به شمار مي آيدجهان 
 
 

                                                 
ك كلمه اش، ي  و رك به دولتشاهي، عليرضا، مستشارالدوله1

  17/2/80و   11/2/80عه توسروزنامه 
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 )1(آغاز اسپرانتو در ايران 
رآقاي دولتشاهي از جمله اسپرانتوداناني است كه د.       از اين شماره به كندوكاو در تاريخ اسپرانتو در ايران مي پردازيم 

زمينه تاريخ و ادبيات معاصر كشورمان مطالعات ژرفي دارند و در زمينة تاريخ اسپرانتو در ايران از چندين سال پيش اقدام به
اينك اولين قسمت از نوشتة ايشان تقديم خوانندگان. جمع آوري اسناد و مدارك نموده اند كه كوششي بس ارجمند مي باشد

كه  اين تاريخ نگاري به منظور روشن نمودن وقايع گذشته مي باشد و نه قضاوت به سود ياالزم به ذكر است . گرامي  مي شود
اگر كساني دربارة  تاريخ اسپرانتو در ايران مطلب يا اسنادي دارند خواهشمند است آنها را ارائه. زيان اشخاص و جريانات

نيم آگاهي خود را دربارة كوشندگان اسپرانتو در ايران از آغازكنند تا  ضمن درج مقاالت و اسناد به نام ارائه دهند گان آنها بتوا
 .تاكنون افزونتر كنيم



 اسپرانتو در ايران      
Esperanto en Irano      

 
 معاصــر بــا ، جنــبش اســپرانتونگذارنهوف بنــيامــزا

ــا عصـــري كـــه   عصـــر ناصـــري اســـت و معاصـــر بـ
مستشـارالدوله بـه تفكر درباره علل عقب افتادگي ايران و           

 .ايراني پرداخت

در غرب همزمان با زامنهوف ، ديگران نيز به آفريدن 
يوهان تر از وي اسقف   يشپحتا . پرداختندهايي  زبان

مارتين اشالير با پي افكندن  والپوك در اين راستا گام 
حال از تجارب انديشمند بزرگ قرن هفدهم . برداشته بود

از معاصران  . اروپا، اليبنيتز ديگر سخن نمي گويم
 Giuseppe Peano (1852-1932)  مي توان به زامنهوف

 Eliezer Ben Yehuda  يــــــــــايي و يا حتــــايتالي

 .اشاره كرداست » عبري نو« كه بنيادگر (1858-1922) 

 كه  –امـا نخسـتين بـرخورد ايـرانيان بـا  اسپرانتو             
 آن را برتـرين دسـتاورد بشـر در قلمروي           2گرابوفسـكي 

 با مقاله اي از مرحوم يوسف اعتصامي در         –زبـان ناميده    
ــار روي  ــريه به ــه  . داد نش ــن مقال ــه در اي ــرچند ك  وي ،ه

 از آنجا   اما   روس دانسته است     زامنهوف را  چشم پزشكي    
 حايز  ،كه نخستين حضور اسپرانتو در زبان فارسي است       

 سروده اي از زامنهوف     ةدر اين مقاله ترجم   . اهمـيت اسـت   
 . آمده است-سرود رسمي اسپرانتو  –به نام اميد 

 از نشر اين نخستين معرفي اسپرانتو،       سسه سال پ  
اين . ر شد برگزا اولـين جلسـه عمومي اسپرانتو در تهران       

 برابر با .ق1334 ذي القعده 30جلسـه كـه در تاريخ جمعه      
ــپتامبر 30 ــد . م1916 س ــكيل ش ــبوعات روز ، تش  در مط

 عصرجديد مورخ   ةافـت بـه طـوري كه در روزنام        يبازتـاب   
 اكتبر  11 هجري قمري برابر با      1334 ذي الحجه    12شنبه  
 : ميالدي مي خوانيم1916

 خيابان يوسف  دراناولين مجلس جشن اسپرانتو در تهر «
آبـاد مـنعقد و برحسـب دعوتـي كه قبال شده بود، جمعي              
حاضـر و چـند خطابـه و نطـق ايـراد و مجلـس نزديك به          

 افتتاحـيه كـه از طرف پرنس     ةخالصـ  .»غـروب خـتم شـد     
 مطلب آمده    آن   در ادامة   ايـراد شـده بـود      بهمـن شـيداني   

 .است
 

                                                 
براي .  آنتوان گرابوفسكي از معماران ادبيات اسپرانتو است2

آگاهي بيشتر به مقالة گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو در همين 
 ) ميالدي1857-1921(شماره نگاه كنيد

 

 
 در ايـن مراسـم تاسـيس انجمـن اسـپرانتو در ايـران نيز       

. بوداعـالم گـرديد كـه رياسـت آن بـرعهده بهمن شيداني       
اسپرانتو سخن   معرفـي      بـارة شـيداني در آن مراسـم در      
 1910وي اشاره كرد تا سال      . گفـت و آمـاري ارائـه كرد       

تعـداد كـتب چـاپ شـده در موضوعات ادبي، اجتماعي و             
 عنوان و تعداد    1837لسـفي بـه زبـان جهانـي اسـپرانتو           ف

و نيز تعداد مجامع اسپرانتو برگزار       بوده است    94جـرايد   
 . بوده است1791شده 

رويكـرد ايـرانيان به اسپرانتو رويكردي معطوف به                
 سيدرضا  مانندجالـب توجه است كه فردي       . دانايـي اسـت   

ــدر ــبوعات آن دوره  -صـ ــي در مطـ ــان عربـ ــه از زبـ  كـ
ري در جنب زيارتگاه    ب در كـالس اكا    –3تـرجمه هايـي دارد    

هـران بـه تـدريس رايگان زبان جهاني         سـيد ناصـرالدين ت    
در جايي كه عالوه بر زبان جهاني       . اسـپرانتو همت مي نهد    

اسـپرانتو زبانهـاي روسي، انگليسي و فرانسه نيز تدريس    
 رضا  ، اسپرانتو در تهران نبود    ةاما اين تنها مدرس   . مي شد 

.  بــودصــدر يكــي از چــند معلــم زبــان جهانــي اســپرانتو 
 نام  زبـان جهاني اسپرانتو نيز    مـي تـوان از ديگـر معلمـان          

بـراي نمـونه، ميـرزا احمـد خـان، موچـول مصور،             . آورد
  . ...  وبهمن شيداني

 ادامه دارد 
 

 و PEA(Persia Esperanto-Asocio)هيأت رئيسة كلوپ 
 عده اي از محترمين اسپرانتيست تهران

                                                 
له عربستان و أبراي نمونه مي توان از ترجمه اي با عنوان مس 3

 ربيع االول 196 ص 50ش استقالل شريف مكه، عصر جديد 
  نام برد1917 ژانويه 14 = 1335
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 33 صفحة 1307سالنامة پارس : منبع



 بيانيه پراگ          
     Praga manifesto     

 
 المللي اسپرانتو بيانيه جنبش زبان بين

هـاي   المللي و انسان بين هاي سازمانها،  ما اعضاي جنبش جهاني براي پيشبرد اسپرانتو، اين بيانيه را براي همه دولت
د را ها و افرا سازمان ةخيرخواه صادر نموده و عزم راسخ خود را براي كار هر چه بيشتر در جهت اهداف زير اعالم داشته و هم

المللـي مطـرح    ميالدي با عنوان زبان كمكـي ارتباطـات بـين    1887اسپرانتو كه در سال. كنيم براي پيوستن به اين تالش دعوت مي
ها از فراسـوي   سال است كه براي مرتبط ساختن انسان 100گرديده و به سرعت به عنوان يك زبان زنده گسترش يافته، بيش از 

يك از  رسد هيچ به نظر مي. و در عين حال اهميت و واقعيت خود را همچنان حفظ كرده است اشتهدموانع زباني و فرهنگي فعاليت 
هـاي فنـي و نـه بـا      وسيله پيشـرفت  هاند نه با استفاده فراملي از چند زبان ملي، نه ب اصول زير كه براي نظم مؤثر زباني ضروري

 :آموزي به واقعيت نخواهد پيوست هاي نوين زبان كشف روش

هـاي پـر رنجـي را بـراي      خواهد كه سـال  هر سيستم ارتباطي كه گروهي را براي تمام عمر برتري داده و از ديگران مي :موكراسيد. 1
در  اماهر چند اسپرانتو نيز همچون هر زبان ديگري كامل نيست، . ي كنند، اساساً غير دموكراتيك استطرسيدن به درجه اندكي از توانايي 

نه ما اعالم مي. جهاني بر رقيبانش برتري داردزمينه ارتباطات برابر  نابرابري ارتباطات در همه زمي ني به  نابرابري زبا ها بـه   كنيم كه 
ح بين نجامد المللي مي ويژه در سط  .ما جنبشي براي ارتباطات دموكراتيك هستيم. ا

آمـوزد فرهنـگ،    ي كه زبان انگليسي مـي آموز مثًال دانش. خاصي وابسته است)قوميت(هر زبان به فرهنگ و مليت :آموزش فراملي.2
جهاني بدون مرز  ةدربار ،آموز اسپرانتو اما زبان. بيند جغرافيا و سياست كشورهاي انگليسي زبان به ويژه آمريكا و بريتانيا را نيز آموزش مي

مي به بخش خاصـي از جهـان   كنيم كه آموزش هر زبان قو ما اعالم مي .بيند يك خانه است، آموزش مي ةمنزل  كه در آن هر كشور به
 .ما جنبشي براي آموزش فراملي هستيم. باشد محدود مي

درحاليكه تبحركامل در زبـان اسـپرانتو   . يابند هاي بيگانه در آن مهارت مي تنها درصد ناچيزي از آموزندگان زبان :تاثير آموزشي .۳
اسـپرانتو  . هاي ديگر بوده اسـت  نگر اثرات مفيدي بر يادگيري زباننشا ،هاي گوناگون آموزش زبان. پذير است آموزي نيز امكان حتي با خود

هـاي قـومي    كنيم كه دشواري زبان ما اعالم مي .هاي گوناگون توصيه شده است آموزان در رشته نيز به عنوان بخش كانوني آگاهي دانش
بر اكثر دانش نعي هميشگي در برا نابراين. آموزان بوده است ما نستن زبان ،ب مـا جنبشـي بـراي    . دوم سود خواهند بـرد  آنان از دا

 .آموزش مؤثر زبان هستيم

هـر  . اند اسپرانتو كه يكي از چندين جامعه زباني در سطح جهان است، بدون استثناء دو يا چند زبانه ةسخنگويان جامع :چندزبانگي. ۴
منـدي و   ايـن امـر بـه عالقـه     ،در اغلـب مـوارد  . كم يك زبان بيگانه تا حد مكالمه را پذيرفته است وظيفه يادگيري دست ،عضو اين جامعه

كنيم كـه اعضـاي هـر جامعـه كوچـك و بـزرگ        ما اعالم مي. به گسترش افق فكري شخص انجاميده است ،ًيادگيري چندين زبان و عموما
ح باالي ارتباطي داشته باشد ،زباني  .ين شانس هستيمما جنبشي براي فراهم آوردن ا. بايد امكان واقعي تسلط بر زبان دوم را تاسط

عـدم امنيـت زبـاني يـا سـلطه       ةاي از ساكنان زمين نسـخ  براي بخش عمده ،ها نابرابر  در ميان زبان تقسيم قدرت  :حقوق زباني. ۵
جـويي متقابـل در    اعم از كوچك و بزرگ، رسمي يا غير رسمي بـه دليـل تفـاهم    ،اسپرانتو سخنگويان هر زبان ةدرجامع. مستقيم زباني است

هاي ديگري را نيز براي درمان نـابرابري و   حل ارائه راه ةهاي هر زبان، زمين طرف قرار دارند و اين تعادل ميان حقوق و مسئوليت محيطي بي
ناد بـين   هاي گسترده قدرت در ميان زبان كنيم كه تفاوت ما اعالم مي .آورد ها فراهم مي تضاد زبان لمللـي   ها آنچه را كه در بسياري از اسـ ا

 .ها هستيم ما جنبشي براي حقوق زبان. سازد د يكسان و بدون تبعيض زباني تضمين شده است، بي اعتبار ميبراي برخور

هـاي جهـان    فيمـابين زبـان   -كه همچون سدي در برابر ارتباط و توسعه اسـت  -اي هاي عمده اختالف ،هاي ملي دولت :تنوع زباني. ۶
حفاظـت و حمايـت    ةدر نتيجه هر زبان ذاتاً ارزشـمند بـوده و شايسـت    .دائم و الزم استكه گوناگوني زباني منبعي از ثروت  در حالي. قائلند
نباشـد، زبـان   چنانچه بر اساس احترام و حمايت از زبان ،كنيم كه سياست ارتباط و توسعه ما اعالم مي .است هـاي بسـياري را    ها 

نابودي مي  .ما جنبشي براي تنوع زباني هستيم. دكن محكوم به 

آنـان را   ،هاي ديگـر  و با مانع شدن ارتباط آنان با سخنگويان زبان ،با دادن قدرت ارتباط به سخنگويانش ،هر زباني :نسانيآزادي ا. ۷
هاي بـزرگ عملـي بـراي آزادي انسـاني      المللي يكي از طرح ارتباط بين ةاسپرانتو به عنوان يك وسيل. سازد آزاد و در عين حال محبوس مي

اما  .هاي مستحكم فرهنگ و هويت زباني خويش جهاني با ريشه ةبراي توانا ساختن هر فرد به همكاري در جامع طرحي است ،اسپرانتو. است
نحصاري از زبان ما اعالم مي .نه محدود به آنها نع آزادي بيان، ارتباط و همبسـتگي اسـت   كنيم كه استفاده ا ناگزير ما مـا  . هاي ملي، 

نساني هستيم  .جنبشي براي آزادي ا
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 توسط،انتو در شهر پراگ جهاني اسپرة ميالدي در هشتاد و يكمين كنگر1996المللي زبان اسپرانتو كه در سال بش بينن جةبياني
 بي ترديد يكي از ارزنده ترين و گوياترين اسناد منتشر شده درباره آرمان ها و،تعدادي از فعاالن و تئوريسين هاي  جنبش اسپرانتوصادر شد

الدي به چاپ كتابي به مي1999با توجه به اهميت بيانيه، انجمن جهاني اسپرانتو در سال . واقعيت هاي جنبش بين المللي اسپرانتو مي باشد
ضمن، 1999در آوريل . د كه دربردارندة متن بيانيه و تفسيري بر هر يك از هفت بند آن بودكراقدام ” ما چه هستيم و چه مي خواهيم  “نام

راي ترجمه اين عالقه مندي خود را ب- آقاي اسمو بولر-  در مالقات با دبيركل آن زمان،ديداري كه از دفتر انجمن جهاني اسپرانتو داشتم
.  سال پيش ترجمه شد اما به داليل فني به چاپ نرسيد  2كتاب . قرار گرفتو تشويق  به زبان فارسي ابراز داشتم كه مورد استقبال   چهكتاب

 ! بودسبزانديشانگويي در انتظار انتشار 
عالقه مندان به اسپرانتو و يش آگاهي خود گامي هرچند كوچك در جهت افزا ة به نوب،چه اين كتابةاينك بسي خوشحالم كه با ترجم  

  در هر شماره از مجله يك قسمت از آن را.اسپرانتودانان فارسي زبان برداشته و به معرفي جنبش اسپرانتو آنچنان كه هست  پرداخته ام
 .چاپ خواهيم كرد

  ترابيمحمدرضا                                                                                             

 يشگفتارپ
 

مـا اعضـاي جنـبش جهانـي بـراي پيشبرد           
ــا،     ــت ه ــه دول ــراي هم ــيه را ب ــن بيان اســپرانتو، اي
سازمان هاي بين المللي و انسان هاي خيرخواه صادر         

ده و عـزم راسخ خود را براي كار هر چه بيشتر            كـر 
در جهـت اهداف زير اعالم داشته و همه سازمان ها و            

. دعوت مي كنيم  افـراد را براي پيوستن به اين تالش         
 مـيالدي بـا عـنوان زبان        1887اسـپرانتو كـه در سـال      

كمكي ارتباطات بين المللي مطرح گرديد و به سرعت به          
 سال  100عنوان يك زبان زنده گسترش يافت، بيش از         

اسـت كـه بـراي مـرتبط سـاختن انسان ها از فراسوي              
ده و در عين حال     تـالش كـر   موانـع زبانـي و فرهنگـي        

به . ود را همچنان حفظ كرده است   اهمـيت و واقعـيت خ     
نظـر مي رسد هيچ يك از اصول زير كه براي نظم مؤثر             

 فراملي از چند زبان     ةزبانـي ضـروري انـد نه با استفاد        
 پيشــرفت هــاي فنــي و نــه بــا كشــف ةملــي، نــه بوســيل

روش هــاي نــوين زبــان آمــوزي بــه واقعــيت نخــواهد  
 .پيوست

و كه در در هشتاد و يكمين كنگرة جهاني اسپرانت    
 در شهر پراگ پايتخت جمهوري چك 1996سال 

برگزار شد، بيانيه اي دربارة جنبش بين المللي زبان  
. اسپرانتو صادر گرديد كه  به بيانية پراگ مشهور شد

ه ستيز اين بيانيه به گونه اي مختصر و مفيد و حتي
 مباحث و هدف هايي را كه ما براي آنها تالش ،جويانه

  پرانتو رهنمونــــــــــن از جنبش اسمي كنيم به بيرو

مــي ســازد و بــه سياســتمداران، روزنامــه نگــاران،      
همة انسان هاي   “سـازمان هـاي بين المللي، مؤسسات و         

 .معرفي مي كند” خيرخواه
 نفر از شركت كنندگان در 700 ،در پراگ

جمع آوري امضا در آن .  كردند امضا كنگره بيانيه را
 ري خود انگيحته بود به طوريزمان كمي عجوالنه و كا

 كه بسياري از شركت كنندگان فرصت پيوستن به آن 
جمع آوري امضا پس از كنگرة . را از دست دادند

جهاني ادامه يافت و بيانيه به بزرگترين اصالحات در 
 زير 1998در پايان سال . جامعة اسپرانتو تبديل شد

 .  نام قرار گرفت125000بيانيه 
 تحـت تاثيـر قرار     أ امضـ  هـدف از جمـع آوري     

دادن ديگـران بـا آمـار و ارقـام نـبود، بلكه شناساندن              
در حقيقت، در بين    . بيانـيه بين خود اسپرانتودانان بود     

همـايش هاي مختلف اسپرانتويي در سراسر جهان، در         
باشگاه ها و دوره هاي آموزشي، سخنراني ها و مباحثي          

روژه هاي  بدين ترتيب پ  . دربارة بيانيه از سر گرفته شد     
ه آموزشي گسترش پيدا كردند كه در آنها مفاد بيانيه ب         

به منظور   ” 2000برنامة  “ صـورتي درخشان با هدف      
 .ارتقاي سطح تفكر جنبش اسپرانتو تحقق يافت

بـراي ايـنكه اين پروژه ادامه يابد و رشد كند، ما            
در ايـن مقاالت  هفت بند بيانيه را به طور عميقي مورد             

من اميدوارم كه اين    . رار مـي دهيم   بحـث و بررسـي  قـ       
مقاالت مباحث بيشتري را در بين گروه ها و مطبوعات          

 از آنها    بتوانند مطـرح كنند، همچنين تك تك خوانندگان      
 .استفاده نمايند
  دبيركل وقت انجمن جهاني اسپرانتو–اسمو بولر 
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چنين ، اين   ظاهـرا هـيچ نقطـه نظـري       : دموكراسـي 

 عصر  آيا در . د ومـرزي را پـيدا نمي كند       حمايـت بـي حـ     
غير “  مـي تـوان تصـور كـرد كه كسي خود را              حاضـر 

بـنامد؟ دموكراسي   ” ضـد دموكـرات     “ يـا   ” دموكـرات   
. آزادي انسان ها را از زمان تولد به رسميت مي شناسد          

دموكراسـي از نظـر حقوقـي تضـمين مـي كـند كـه هر                
 انسـاني مـي تـواند حقـوق خـود را در چارچوب قانون             

ــند  ــي ك ــين مصــوب عمل دموكراســي . اساســي و قوان
 مبنايي اجتماعي ،همچنـين كمـك مـي كند كه هر انساني        

اين . بـراي كاربـرد و احقـاق حقـوق خـود داشته باشد      
 .عميق ترين  نشانة دموكراسي مي باشد

دموكراسـي به رسميت مي شناسد كه هر انساني          
حـق دارد، هـر طـور كه مي خواهد ، چه با لهجه، چه به                
زبـان خارجي، چه با منش ادبي، چه با لكنت زبان، چه            
. بـا صداي بلند، چه با شيوة اختراعي خود، حرف برند          

 انسـان مربوط است كه كدامين زبان را         خـود ايـن بـه     
 .بكار  گيرد

 از بيانية جهاني حقوق بشر در 1 سطر2دربند 
همة حقوق و  “ : آمده است1948دهم دسامبر 

انيه براي همة انسانها      آزادي هاي مصرح در اين بي
  اعتبار دارد، بي هيچ گونه تفاوت در جنس، نژاد،    

رنگ پوست، زبان، دين، سياست يا عقيده اي ديگر،        
 .”مليت يا اجتماع، دارايي، توليد و موقعيت ديگر

همــة اعضــاي ســازمان ملــل مــتحد ايــن مــتن را  
ــد ــرفته ان ــين. پذي ــتوا را كنوانســيون  ،همچن ــان مح  هم

ــي ــاي    در حفا اروپاي ــر و آزادي ه ــوق بش ــت از حق ظ
و اتحاديه بين المللي    ) 14بـند  (1950 نوامبـر  4اساسـي   

 16 اجتماعــي و اقتصــادي  -بــراي حقــوق فرهنگــي  
 .در بر دارد) 2بند(1966دسامبر 

  
 
 

 )آلمان( سياست شناس –فرانك استوكر 
 
 

بـدين ترتيب امضا كنندگان پذيرفته اند كه هيچكس نبايد          
.  ويژه مورد تبعيض قرار بگيردبخاطراستفاده از زباني

شما مي توانيد به هر زباني كه مي خواهيد حرف بزنيد ،          
بيانـية حقـوق بشر تضمين مي كند كه هيچكس شما را            

اما بيانيه به هيچ وجه     . بخاطـر آن جـريمه نخواهد كرد      
ضـمانت نمـي دهـد كـه يـك فرد يا گروه هاي كوچك و                

ه اهداف  زبـان هـاي اقلـيت بوسـيلة بيانية حقوق بشر ب           
   ار آن است  اعالمـيه فقط خواست   ! خـود خواهـند رسـيد     

كـه هـيچكس بخاطـر  زبان خودش مورد تبعيض قرار            
اما اگر شما از    . نگيـرد، و بـه همـه يكسان  توجه شود          

نظـر زبانـي با ديگران برابر نيستيد، اگر  نمي توانيد در         
دادگـاه پيـروز شويد، چون  نمي توانيد به زبان دادگاه            

 ،با وجود اين  !  مشكل شماست  اين ديگر  – حـرف بزنيد  
 .شما از حقوق مساوي برخوردار هستيد

 كمي  بلكهامـا دموكراسـي فقـط برابـري نيسـت،            
دموكراسـي نيازمند پشتيباني فعال     .  اسـت  آنبـيش از    

در برابـري است و آن را روساي دولت ها مورد توجه            
بـه همـين خاطـر در اتحاديـه بين المللي           . قـرار داده انـد    

ــو  ،1966 دســامبر16ق سياســي و شــهروندي در حق
بـراي اولـين بـار حقـوق ويژه اي براي اكثريت در نظر              

حــق ) اقلــيت(بايــد  در بــين ديگــران آنهــا : گــرفته شــد
با   .مواظـبت از فـرهنگ و زبـان خـود را داشـته باشـند              

دوران جديدي را شروع    ” سند كپنهاگ “اين فقط    ودجو
نيت و همكاري   كنفرانس ابعاد انساني ام    (KSKE1كرد،

ــا ــه ، )در اروپ ــيه29درك ــار  1990 ژوئ ــين ب ــراي اول  ب
له شده اي دربارة حمايت     ودرخواسـت هاي دقيق و فرم     

.  بود كرده تصريح    را سياسـي مطلـوب از حقوق اقليت      
 ... ورزنددولـت هـاي شركت كننده تالش مي         ”: از جملـه  

  اربردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 

                                                 
Konfrenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eûropo .1 

ارتباطي كه گروهي را براي تمام عمر برتري مي دهد و از ديگران مي خواهد               هـر سيستم     :دموآراسي . 1
هر چند  .  كنند، اساساً غير دموكراتيك است     طيكـه سـال هاي پر رنجي را براي رسيدن به درجه اندكي از توانايي                

.  برتري دارد ارتباطات برابر جهاني به رقيبانشةاسـپرانتو نيـز همچون هر زبان ديگري كامل نيست، ولي در زمين        
مـا اعـالم مـي كنـيم كـه نابرابـري زبانـي بـه نابرابري ارتباطات در همه زمينه ها به ويژه در سطح                          

 .ما جنبشي براي ارتباطات دموكراتيك هستيم. بين المللي مي انجامد
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زبـان مـادري را در ادارات و هر كجا كه امكان دارد و              
 .” تضمين كنندضروري باشد

هـر كجـا كـه امكـان دارد و ضروري           “مسـلما فـرمول     
با اين روش مي خواستند از      . كمي گسترده است  ” باشد

ــند   ــران بخواه ــثال مهاج ــنكه م زبانشــان در ادارات  اي
اما . ار گيرد، پرهيز كنند   كشـور جديد مورد استفاده قر     

غيـر ازايـن بنِد كمي محدود كننده، اين سند  رهنمودي            
ــد   ــي ده ــا م ــه م اصــل دموكراســي مصــراً  : روشــن ب

مـي خـواهد كـه هرعضـو اقلـيت حـق استفاده از زبان               
 .مادري خود را در ادارات داشته باشد

 كه شكل مي گيرد دولت جديدي  ،در اروپاي غربي   
وكراســي را در سياســت رژه اي حقيقــي از اصــول دم

آيا . زبانـي بـه راه انداخـته اسـت، يعنـي اروپاي متحد            
ممكـن است اروپاي متحد دوباره اين اصل دموكراسي      
راحفـظ كند كه هر كسي حق دارد زبان مادري خود را    

 زبان ملي از نظر     11اسـتفاده كـند؟  مسـلماً هـر يك از          
از نظــر . حقوقــي در  اروپــاي مــتحد همســطح هســتند

اما دربارة برادري   . رابـري مطلق حاكم است    حقوقـي، ب  
؟ دربــارة پشــتيباني فعــال بــراي برابــري حقيقــي  هچــ

 چطور؟
داليـل بسـياري وجـود دارد كـه اين موضوع           

در  اداره ها و بنياد هاي اروپاي        . شكسـت خواهد خورد   
مـتحد تقـريبا بـي هيچ استثنايي زبان هاي فرانسوي و            

كاري خوب  كسي كه مي خواهد     . انگليسـي حاكم هستند   
بــا در آمــد عالــي در اروپــاي مــتحد داشــته باشــد، يــا  
سفارشــي مناســب بــراي شــركت خــود بگيــرد حــتماً  

كسي كه  . مـي بايستي يكي از اين دو زبان را بكار ببرد          

ــه    ــد آن را ب ــراي دانشــگاه بورســيه مــي خــواهد، باي ب
مسئوالن اروپاي متحد   . انگليسي بخواهد و از اين قبيل     

  كه حقوق برابر را تضمين مي كند با توجه به مذاكراتي
. از خـود دفـاع مـي كنـند و ايـن اسـتدالل بر حقي است              

بسياري پس از آن استدالل ساكت هستند اما موضوع         
 مهم اين است كه دموكراسي فقط برابري حقوقي را 

ايجاب نمي كند بلكه تالشي فعال براي برابري حقيقي را 
 .برمي انگيزاند

اي خوب سيستم هاي     ايـنك بـا توجه به نيت ه       
ذكـر شـده در بـاال هـنوز كمـبودي بزرگ در سياست              

 سيستم ارتباطي كه “: زباني اروپاي متحد وجود دارد
گروهي را براي تمام عمر برتري مي دهد و از ديگران           
مـي خـواهد كه سال هاي پر رنجي را براي رسيدن به       

ي كنــند، اساســاً غيــر طــدرجــه اندكــي از توانايــي 
 .”دموكراتيك است

بديهــي اســت  فقــط سيســتمي مــي تــواند      
همـان مقدار كه      بـه    دموكراسـي را تضـمين نمايـد كـه        

ــي شــود  ــالش انجــام م ــدازه ،ت ــان ان ــم  هم ــي ه تواناي
آن سيستم فقط بر مبناي زباني      . ارتباطاتـي ايجـاد كند    

بـي طـرف مـي تـواند بـنا شود، زباني كه به هيچيك يك                
اشد ازگـروه هـاي ارتـباط گيـرنده وابسـتگي نداشـته ب            

. بطـوري كـه  همگـان در شـرايطي يكسـان قرار  گيرند              
 .اسپرانتو دقيقا همان است

 

 
 پايان قسمت اول

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  “بين مردمان تفاهم ايجاد مي كنيم” 
 كارت پستال چاپ شده توسط سازمان جوانان اسپرانتودان آلمان
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آشنايي با ادبيات اسپرانتو را با گرابوفسكي      
آغاز مي كنيم كه وي را پدر شعر اسپرانتو         

در شماره هاي بعدي به نمايندگان         . ناميده اند  
نسل ها و گرايش هاي ديگر ادبيات اسپرانتو        

 .خواهيم پرداخت
 

 در بخش   1857آنـتوان گرابوفسـكي بـه سـال         
وزگــار لهســتان در آن ر. آلمانــي لهســتان زاده شــد 

كشـوري مسـتقل نـبود و بـه بخش هاي تحت سلطه             
روسـيه تـزاري ، آلمـان و پـروس تقسـيم شـده بود              

دان بود و در زمينة شيمي داراي        گرابوفسـكي شيمي  
چـندين تألـيف ، امـا او زبـان شناسي بزرگ و زبان              

او با وجود   . دانـي اسـتثنايي نيـز بـه شـمار مي رفت             
نجـا كـه بـه زباني        زبـان، از آ    30آشـنايي كامـل بـه       

” والپوك“جهانـي اعـتقاد داشـت بـه آموخـتن زبـان             
زبانـي اسـت كـه اسقف يوهان     ” والپـوك “. پـرداخت   

آن را آفريده است اما  ) 1820ـ1912(مارتين اشالير 
به خاطر  ” والپوك“گرابوفسـكي بـزودي دريافـت كه        

با  وجود اين او     . دسـتور زبانش، زباني دشوار است     
. هــاد و آن را نــيكو آمــوختبــه آموخــتن آن هّمــت ن

هنگامـي كـه او بـا اشـالير مالقات كرد و دريافت كه              
خـود او نيـز بـا زبـان سـاختة خـويش نمي تواند به                

به خاطر  ” والپـوك “خوبـي گفـتگو كـند دريافـت كـه           
دشـوار بـودنش نمـي تـواند كاركردي فرا ملّي داشته            

 . باشد 

ــان  ،1887در ســال  ــوز زب ــود آم  نخســتين خ
 گرديد و گرابوفسكي با جمعي ديگر       اسـپرانتو منتشر  
 زبان ساختة اشالير را رها كردند و        ،از والپوك دانان  
 » كوالك« پرانتو پرداختند بزودي او ــبه آموختن اس

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 عليرضا دولتشاهي    
 

اثـر شـاعر بلند آوازة روس الكساندر پوشكين         
ــنهوف     ــراي زام ــرد و ب ــرجمه ك ــپرانتو ت ــه اس             را ب

ـ آفرينندة اسپرانتو ـ فرستاد اين دوـ  )1859ــ 1917(
گرابوفسـكي و زامـنهوف ـ بـزودي بـا يكديگر ديدار      
 ،كـردند و نخستين گفتگو به زبان اسپرانتو در تاريخ         

 . اين چنين شكل گرفت 

در نخستين “..... :اين ديدار را چنين تعريف كرده اند 
برخورد گرابوفسكي  با اسپرانتو به زامنهوف درود 

فرستد و گفتگو را با استاد همچنان به اسپرانتو ادامه  مي
 .مي دهد اشك ذوق دقايقي چند مانع پاسخ پيرمرد مي شود 

  زبان شناس بزرگ، شما گرابوفسكي!ـ اوه خداي من
را آموخته ايد و با اين تسلط بدان   آن،اسپرانتو را پذيرفته ايد

 سخن مي گوييد ؟ 
 نه تنها آن را يك شاهكار وم ـ من نه تنها آن را پذيرفته ا

 برترين ، بلكه آن را بي هيچ ترديد و گزافه،مي شمارم
 من .دستآورد بشر در قلمرو زبان و تفاهم بشري اش مي دانم
 اگر ،گرابوفسكي زبان شناس و زبان دان افتخار خواهم كرد

 با شما عهد مي كنم .مرا به عنوان شاگرد كوچك خود بپذيريد
 اين عطيه ،زنده ام وقف پيشبرد اسپرانتوكه خويشتن را تا 

گرابوفسكي در راه ترويج اسپرانتو تالش 1”.بنمايم
 انجمن اسپرانتو لهستان 1904بسيار كرد و در سال 

را بنيان نهاد و خود به عنوان نخستين رئيس آن 
 . برگزيده شد 

 گرابوفسكي ناچار   ،در طـول جـنگ جهانـي اول       
ار ورشو در   بـه تـرك ورشـو شـد زيرا در آن روزگ           

بخـش روسـي لهستان واقع بود و براي گرابوفسكي          
 طر ــــــكه در بخش آلماني لهستان زاده شده بود خ

 
                                                 

امور . “ادبيات اميد”. دكتر  صاحب الزماني، ناصرالدين،1
 14 ص 1356فرهنگي دانشگاه تهران 

 گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو
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 سرانجام هنگامي كه    .تبعـيد بـه سـيبري وجود داشت       
ــه تصــرف خــود در    ــي ورشــو را ب ســربازان آلمان
آوردنـد او توانسـت بار ديگر به ورشو باز گردد اما            

او در خانة . ه فرستاده بودند خانوادة  او را به روسي
اثـــر ” پــان تادئـــوش “ خالــي خـــويش در تنهايـــي  

1798ـ1855(شاعربـزرگ لهـستان ميـسكيـــويـــچ  

ايـن كتاب بيان    . را بـه اسـپرانتـو تـرجــمه كــــرد        ) 
كنندة زندگي گروهي از نجيب زادگــان لهستانــي در        

 است و منظومه اي حماسي 18 ـ 17ليتوانـــي قرون  
 2. ر مي آيدبه شما

از ايـن پـس گرابوفسـكي در تنهايـي و بيماري            
زيسـت و جـز سرايش و ترجمه به اسپرانتو و ديدار            

گرابوفسكي در اين   . بـا زامنهوف كار ديگري نداشت       
ديـدارها آفريده هاي خود را براي او مي خواند بعد از            

 رخ داد او تنهاتر از 1917مرگ زامنهوف كه در سال 
 به علت حملة قلبي در      1921  در سال  ويهميشه شد   

 . ورشو زندگي را بدرود گفت 

هــر چــند كــه شــعر گرابوفســكي شــعر دوران 
نخسـت تـاريخ ادبـيات اسـپرانتو بـه شـمار مي آيد ،               
دورانـي كـه سروده ها سرشار از بيان آرمان شاعر           
در عـريان تـرين شكل خود است و صور خيال را به             

 بــه  گــر چــه شــعر اســپرانتو.آن چــندان راه نيســت 
معناي واقعي كالم از دوران بعد آغاز مي  شود ، ولي     

او با تسلط   .  پـدر شـعر اسپرانتو است        ،گرابوفسـكي 
 و بـا انجـام تـرجمه هايي از آن           ، زبـان  30كامـل بـر     

زبان ها به اسپرانتو به  غناي ادبي و فرهنگي اسپرانتو 
افـزود و خود  نيز به سرايش سرودهايي پرداخت و           

 .  شكل گرفت ”پارناس از“  اين گونه دفتر شعر
 
 
 
 

                                                 
 – مارك اسموژينسكي –با سپاس از دوست لهستاني خود  2

كه در آشنايي با تلفظ درست نام ها و موضوع اين اثر و  
 .خالقش ياريم كرد

 
در تـاريخ اسپرانتو گرابوفسكي دومين نام است اين         
بــه آن معــنا نيســت كــه او دومــين فــردي اســت كــه 
اسـپرانتو را آمـوخت امـا، دومـين فردي است كه به             
اسـپرانتو سـخن گفـت و بـه ايـن زبـان نوشت او به                

 . الم اسپرانتو است کهمراه زامنهوف، معمار 

 و  “مّد  هنگامة  ” مـي آيـد برگردان    آنچـه در پـي      
  معروفترين   “پگاه”. از سـروده هـاي اوسـت        “ پگـاه “

 “سروش اميد ”  سـرودة گرابوفسـكي  و پاسـخي به        
را ” پگاه“گفتني است كه . سـرودة زامنهوف مي باشد    

ــرالديـن     ــر ناص ــرزانه ام دكت ــتاد ف ــن اس ــيش از اي پ
تـرجمه ”  ادبيات اميد “ حــب الزماني در كتاب        صــا 

 براي ،اند ، امـا به دلـيل ناياب بودن كتاب فوق   كــرده 
آشـنايي عالقـه مـندان تـرجمه اي ديگر از اين سروده             

 . ارائه مي شود 
 

ـَّد  هنگامة م
  شجاعت است ةاين تران

 از براي دريا نوردان مهاجر 

  همواره شجاعت مي آفريند ،زيرا سرود

 !پس همسرايي كنيد دريانوردان 

  است  هنگامة مــدكاين
 

  !آواز سر دهيد  ياران ، آواز در دهيد

 شكوه و افتخار آينده با شماست

 آسمان روشن است 

 و ستاره ها هماره رخشان،

 اينك هنگامة مــد است 
 

 بادهاي روبرو ، موج هاي مخالف 

 بر جماعت ما مي تازند 

 اما اكنون مـد است 

  خويش را مي  نماياند،كه بهنگام

 همــاره خــويش را نهــان ،ها كــه پــس ابــر،و ســتاره
 مي كرد 
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 روشني در آسمان مي درخشد ه كنون ب
 

 شور آوريد ه هاتان را ب پس اينك قلب

 توفان دور گشته است 

 و خشكي را توان ديد
 

 نك باد شرطه مي وزد 

 و خورشيد فروزش مي آغازد
 

 بادبان ها را در مسير نسيم برافرازيد

  سرود بر انگيزيد ةآواها را در جام

 قلب ها را با اميد جاودان بزداييد

 داريد شجاعت را بپا

 زيرا در انتهاي سفر 

 پيروزي از آن ماست
 

 پگاه
 :برادران

 براي نوين سرودي پر خروش 

 ساز آوازتان را كوك كنيد

 تا پژواك پر توان آن از كوهسار و دريا گذر كند 

 و خفتگان را بيدار باش در دهد 

 پــگاه،

 رويداز هر سو پگاه مي 

 و سايه هاي شب از جهان فرا مي روند 
 

 پس از زير پا نهادن يكي خارستان 

 خيزآب هاي دريا ما را به تهديد نشستند 

 اما آنان را شكست داده ايم 

 و بسوي ساحل سبز انسانيت 

 شادمانه بادبان برافراشتيم 
 

 پس از پيكاري طوالني ، عذابي تلخ

 پرچم ستاره در باد مي رقصد 

 وز تند بادي سترگ اگر هن

 ـ نبردي ـ   

 در رسد   

 ديگر بخوبي آبديده ايم 

 نه آتش ، نه پوالد ، 

 نه خيانت هاي ناگهان،  

 اميد را شكست نخواهد داد    
 

 در جهان هيچ چيز دورش نخواهد راند 

 اميد در ژرفاي قلبمان ريشه كرده است

 به پيش ـ با ايمان ـ بادبان بر مي افرازيم 

 روزي براي پي

 راهبر و رهروانش را

 كه تا مرگ او را وفادارند  

 دعا مي كنيم 
 

 جهان ديگر گونه خواهد گشت

 و زمان خواهد گذشت 

 اما ياد آنان جاودان خواهد ماند
 

 بر ما پديدار شد

 زبان خجسته

 ـ شگفت ارمغان آسماني ـ  

 با عشق به مردمان و زاد بوم 

 در قلب وفادار شعله شوريم
 

  به شكوه تبار خود پايبنديم همچنانكه

 خويش را فرزندان تمام جهانيان مي دانيم 
 

 در جاي جاي خاك 

 صدها هزار قلب را 

 به شور مي آورد

 پژواك درود ما

  بر زمين مي سرائيم ،پس ما فرزندان
 

 پگاه،

 از هر سو پگاه مي رويد

 و سايه ها ي شب از جهان فرا مي روند
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      فرهنگ ايران
Irana kulturo         

 

 پيام پير پارسا
 

. دكتر حسين وحيدي از جمله فرزانگاني است كه زندگيش سراسر تالش است و روشنگري            
پژوهش ها و نوشته هاي     . او در زميـنه هاي گوناگوني همواره مشعلدار و راهنما بوده است           

دكتر وحيدي از جمله    . وي در زمينة فرهنگ كهن ايران، نه آن چيزي است كه از يادها برود             
در . شـندگان زبـان اسـپرانتو در ايـران بـوده اسـت كـه بـه سهم خود تاثيري نيكو بر جنبش اسپرانتو ايران گذاشته است                          كو

دكتر وحيدي اخيرا مجموعه اي از آموزه هاي فرهنگ         . شماره هاي آينده متن مصاحبه با ايشان را تقديم دوستان خواهيم نمود           
با كسب اجازه از ايشان بنا داريم قسمت هايي از اين كتاب را همراه با . ردآورده است گ“پيام پير پارسا“ايراني را در كتابي بنام 

 .ترجمة اسپرانتو آن  تقديم عالقه مندان كنيم

 گفتار چهاردهم
 ای خوش نامه

 نميتو را شادمان می ب -

 نامه ای از دوستی داشتم -

سی و  ير ماه چند نامه برای دوستانت می نو       ه شادمانی باشد و از تو می پرسم که د         ينامـه، پـس نامه هم می تواند ما         -
 می فرستی؟

 چيد هيشا -

 سی و دل او را شادمان کنی سر باز می زنی؟ين که گهگاه نامه ای به دوستی بنوي تو از ا،نگونهيچ و بديد هيشا -

 آری -

هم امروز و ز يدی تو نين شادمان گرد ين چن يافت نامه ای از دوستی ا     يم، همانگونه که امروز با در     يپـس به تو می گو      -
 .س و بفرست و او را شادمان بداري کوتاهی به دوستی که از تو دور است بنوةهر چندگاه نام

 
 گفتار شصت و پنجم

 بالندگی
ان يزی و می گندی و از م      يستی و می مانی و می ر      يی و نمی بالی، در جای خود می ا        يی و نمی روی و نمی رو      ي اگـر نمی پو   

ش يروی تا به آماج خوبری و ي گ شيفتی و راهی در پيزی و به راه ب    يی آن است که تو برخ     فرمان هستی و زندگ   . زیيبر می خ  
نی يز و همه جا را می توانی بب       يابی که برفراز چکادی شده ای که از آنجا همه چ          يدی در می    يی که چون به آن رس     يبرسی، آنجا 

 .ن کنی گهواره تو گور تو خواهد شدياگر نه چنش بشکن و پای در راه بنه و برو که يز و گهواره خويپس برخ. ابیيو در
 

 گفتار هفتاد و پنجم
 جهان کودک

های ي  ن را از نگاه و خنده های دلکش و شور زندگی را در گفتار و رفتار و باز                 يد، شـادی راسـت    ين کـودکان را بنگـر     يـ ا
ر بورز و چون کودک به هر چه   اگر خواهان خوشبختی هستی به جهان کودکان روکن، چون کودک مه          . ديابيز آنها در  يـ دل انگ 

 .کوست رو کنيبا و نيز

 گفتار هفتاد و نهم
 بپوی و بجوی

بپوی و بجوی که هر که بپويد و بجويد سرانجام به آنچه در جستجوی آن است دست می يابد، هر چند در ستيغ کوهها و در 
 ژرفای درياها باشد
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      فرهنگ ايران
Irana kulturo         

 
Mesaĝo de Pi-maljunulo 

 
 En Irana kulturo maljunuloj ĉiam estis/as simbolo de saĝeco kaj 
scienco. D-ro Hosejn Vahidi  estas konata esploristo pri pra-irana kulturo 
kaj kultur-heredaĵo. Li jam verkis multajn plenvalorajn librojn. Kiel 
specimeno de Irana kulturo ĉiu numere ni prezentos erojn da nove aperita 
libro kiun verkis d-ro Vahidi sub la nomo : « Mesaĝo de Pi-maljunulo ». 
Menciindas ke d-ro Vahidi estas apoganto de Esperanto kaj ni jam faris 
intervjuon kun li pri Esperanto kaj lia agado kiu publikiĝos. 

La 14a parolo 
Boana letero 

- Mi vidas vin gaja. 
- Mi havis leteron de amiko. 
- Leteron, do la letero povas ankaŭ esti motivo de gajeco kaj mi demandas 
vin!: Dum la monato kiom da leteroj vi skribas  kaj poŝtas viaj al viaj 

amikoj? 

- Eble neniom. 
- Eble neniom!  kaj tiel vi sindetenas iam skribi leteron al iu amiko kaj 
fari koron gajan?  
- Jes. 
- Do, mi aldiras vin, kiel hodiaŭ vi ricevis amikan leteron kaj vi tre 

gajiĝis, tiel vi ankaŭ hodiaŭ kaj de tempo al tempo skribu mallongan 

leteron al fora amiko kaj ĝojigu li/ŝin. 

 

La 65a parolo 

Elkresko 

Se vi ne esploras, ne elkreskas. La ordono de l'vivo estas tio ke ekstaru 

kaj ekpaŝu sur tiun vojon ĝis atingi al via anima supro, atingante tie, vi 

komprenas ke vi sur la pinto de monto staris, de kie vi povas vidi ĉion, 

ĉien kaj elkompreni. Do ekstaru kaj rompu vian lulilon kaj antaŭen iru, se 
ne, via lulilo iĝos via tombo. 

 
La 75a parolo 

Infana mondo 

Rigardu infanojn, vi perceptas la veran ĝojon en iliaj rigardoj kaj ĉarmaj 

ridoj, kaj vivoamon vi vidas en parolo, konduto kaj allogaj ludoj de ili.Se 
vi deziras feliĉon, do aliru al la mondo de infanoj. Same kiel infanoj 

parolu, ridu, kantu, kaj kiel ili korinkliniĝu kaj iru al ĉio, kio estas 

bela kaj bona. 
La 79a parolo 

Esploru kaj trovu 

Esploru kaj trovu, ĉar tiu kiu esploras kaj ricevas rezulton, fine atingos 

tion kion li/ŝi serĉis se eĉ tio estus super montoj aŭ en la fundo de l' 

maroj. 
   Elpersigis : Simin Emrani 
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 زبان سالم       
Lingvo de paco        

 مهندس حمزه شفيعي

 
 »زبان سالم«ة پروژ – شانيسبزاند سسهؤهای م تيکی از فعاليی با يآشنا

.   ن استآنای ملت افغان از بند فشارهای ظالمانه ي طالبان و رها ةن آن محو سلط يمی بوده است که مهمتر  يا شاهد تحوالت عظي دن، تاکنون2001 سپتامبر سال 11از 
ژه در حوزه فرهنگ  يجه عمده کار بازسازی بويد کند و در نتيط جديانطباق با شراة ش آماد يتوانست خود را از پع اتفاق افتاد که جهان نيقدری سره  ن تحول بيا
ر   ي لذا کمک سا . ب به اتفاق آنان است يت قر يسوادی و فقر مادی و فرهنگی اکثر يسازد، ب ده و مشکل می يچيار پيکار را بس نيعهده مردم افغان است اما آنچه اه ب

تواند در    ق فرهنگی و زبانی با آنان دارند، می    يکی عميها پناهنده افغانی، نزد  وني ليرش ميران و پاکستان که عالوه بر پذ  يگان افغانستان از جمله ا ي همساژهيکشورها بو
که از ما     خته است؟ تنها کاریچه کاری سا ازهای گوناگونی را دارنديبراستی از دست ما برای کسانی که ن. ل بازسازی فرهنگی افغانستان کمک موثری باشد يتسه

ها   ن راهيعترين و سر  يکی از آسانتر  ي   تواند  می المللی اسپرانتو    نين راستا شناساندن زبان ب    يو در ا  آمد  ک بود که از توانمان بر می       يک اقدام فرهنگی سمبل   ي ساخته بود 
دگاه بود که موسسه   ين د يبا هم و . باشد  منابع علمی و فرهنگی در سطحی جهانی      ز دسترسی به  ير و ني های اخ  ملت افغان با تحوالت جهان در سال  جاد ارتباطيابرای 
را با هدف آشنا نمودن و آموزش   "  زبان سالم"ن پروژه ييف و تبيشنهاد تعريپ ) ته مرکزی انجمن جهانی اسپرانتوي عضو کم( رضا ترابیية آقايده اوليشان با ايسبزاند

در پی فراخوان     . ديهای مختلف اسپرانتو مواجه گرد   ت سازمان ي ارائه نمود که بالفاصله با استقبال گسترده جهانی و حما    زبان اسپرانتو به سازمان جهانی اسپرانتو   
رانی و پاکستانی تالش برای جذب وآموزش   يز اسپرانتودانان ا ين مقاله آمده است، در سطح داخلی ن   ي  نوشت ا  جهانی اسپرانتو که متن کامل آن در پی    انجمنس يرئ

ه   يها در ژانو از ابتدای شروع کالس. ديردگ  منجرز کشور پاکستان يهای متعددی در مشهد، تهران و ن  کالسل يتا به تشکيدگان افغانی را آغاز نمودند که نها پناهن
شان همچنان آماده يزاندموسسه سب .  اند مند شدهن پروژه بهرهيل شده و خدمات اي نفر در تهران از کالسهای تشک 11 نفر در مشهد و 180سال جاری تاکنون 

 ها و مواد آموزشی برای   ه دورهيالزم به ذکر است که کل  . باشد برگزاری کالس در سطح کشور برای پناهندگان افغانی و ارائه خدمات آموزشی به آنان می  
توانستند با     ) مهي ک ماه و ن  يک دوره  ي عنی ي(شی  اری از شرکت کنندگان در دوره اول آموز       يبس .گان می باشد   يرا"  زبان سالم" های پروژه   کنندگان در کالس  شرکت

جاد نموده ي ها  ا ری آموزش زبان  در آن  يگيزه مضاعفی را برای پين امر خود انگ يجاد ارتباط کنند که ايله نامه نگاری ايا بوسيگر اسپرانتودانان در اقصی نقاط دنيد
ر است کسب   ين زمان ممکن امکان پذ    يله زبان اسپرانتو را که در کمتر    يجاد ارتباط بوسي اةن دوره های آموزشی خود تجرب   يدر واقع شرکت کنندگان در ا  . است
الدی ين نامه در سال گذشته م    يذکر است که ا   ه الزم ب .  آورده شده است  " زبان سالم " جهانی اسپرانتو و اعالم رسمی پروژه       انجمن س  ير متن فراخوان رئ  يدر ز.کردند

 .شده استو در هنگامه جنگ در افغانستان صادر 

 زبان سالم
 

 تاسف ةگناه جنگ در افغانستان ماي همچنين قربانيان بي. هـاي مختلفي بخاطر قربانيان حمله سپتامبر گذشته در آمريكا متاسف است         جنـبش اسـپرانتو از جنـبه      
معهذا براي  تاكيد    .  طول جنگ جهاني اول، اكنون قابل تكرار نيست         در مثالً، ما   پيشكسوتانهاي باشكوه    فعاليت. وانيم در اين جنگ انجام دهيم، زياد نيست        ت آنچه ما مي  . اسـت 

، كميسيون 1بـر احتـرام بـه همـه قـربانيان و نيز تاكيد بر اين واقعيت كه اسپرانتو در طول تمامي تاريخش كالً جنگ را بعنوان روشي عادي براي حل منازعات نپذيرفته است                     
ها حمايت مستقيم از قربانيان  تالش   كه هدف از آن   تا تالش هايي كند      گرفته است ز اسـپرانتودانان غيرآسيايي، تصميم       جهانـي اسـپرانتو بـا كمـك تعـدادي ا           انجمـن ي  يآسـيا 

عنوان ه  ب ميليون افغاني    4گويم كه در ايران و پاكستان بيش از          تنها براي اينكه مثالي از وضعيت ارائه دهم، مي         .باشد كنونـي، يعني پناهندگان افغان در كشورهاي همسايه مي        
دليل جنگ  ه  اند اما ب   سواد هستند، اما بين آنها معلم، مهندس و پزشكاني وجود دارند كه در كشور خودشان زندگي خوبي داشته                  اكثـريت ايـن افراد بي     . پناهـنده اقامـت دارنـد     

 lingvo de/زبان سالم “فارسي و در اسپرانتو ه  نام آن باين برنامه كه.شرايط در ساير كشورهاي همسايه نيز مشابه است. اند طوالنـي مـدت بـه ايـران پناهنده شده    

paco ” شود  تشكيل ميبخشاست، از سه: 

زبان مادري براي پناهندگان ه دوره هاي سوادآموزي ب   -2   در كشورهاي همسايهانهاي مهاجر  اسـپرانتو بـراي روشنفكران افغاني در اردوگاه       آمـوزش   هـاي    دوره. 1      
 كمك مادي براي پناهندگان -3 سواد افغاني بي

ها و   براي حمايت از گفتگوي بين آسيايي       - ها گفتگوي تمدن  - بـتدريج مـورد چهارمـي نيـز اضـافه خواهد شد و آن ايجاد ليست اينترنتي تحت عنوان                   بخـش بـه ايـن سـه            
ي ايراني كه در   يهاي غيراسپرانتو  كمك اسپرانتودانان ايراني و سازمان    ه  ايران ب اولين  فعاليتهاي منسجم در       .باشد مي)  اسپرانتو همچنين(هاي مختلف    هـا بـه زبـان      غيرآسـيايي 

 . گسترش خواهد يافت نيزها به ساير كشورهاي همسايه بتدريج اين فعاليت. كنند آغاز خواهد شد  سوادآموزي فعاليت ميةزمين

اي اسپرانتو براي پناهندگان افغاني كه در نشريات محلي           مكاتبه ةدور .آينده شروع خواهند شد    ة كه از ژانوي   شود هـم اكـنون دو دوره در تهـران و مشهد برنامه ريزي مي                  
سوادآموزي هر افغاني  .اين دوره نيز از ژانويه شروع خواهد شد       ). شامل تهيه مواد آموزشي و ارسال آنها      (  دالر بـراي هـر نفـر هزينه خواهد داشت            15آگهـي خـواهد شـد،       

هائي كه  هاي اسپرانتيست اين فعاليت بمحض دريافت نخستين مشاركت   ). تهيه مواد آموزشي و تردد به اردوگاههاي پناهندگان       (ر هزينه خواهد داشت      دال 15سواد   پناهـنده بـي   
جمع آوري شده توسط جنبش مبالغ . كمك مادي به پناهندگان داوطلبانه است .سواد بشوند تا وي خواندن و نوشتن بياموزد، شروع خواهد شد        بخواهـند حامـي يك افغاني بي      

 مطمئن هستم كه بسياري از شما  مايل به مشاركت و تشويق              .اسـپرانتو بطـور مسـتقيم، يـا تـرجيحاً بصـورت مـواد آموزشـي مـورد نـياز بـه پناهـندگان ارائـه خواهد شد                           
روش مرسوم ارسال ه  جهاني اسپرانتو، بانجمنياد آسيا نزد حمايت مالي خود را به حساب بن     : روش مشاركت ساده است   .  كشـور خود به مشاركت هستيد      يهـا  اسپرانتيسـت 

  ، و يا ” 2زبان صلح  “ ، ” 1زبان صلح  “خواهيد بعمل آوريد، ذكر كنيد كه مبلغ موردنظر براي  توانيد برحسب هدف خودتان، و حمايتي كه مي مي. پـول بـه سـازمان، بفرستيد     
خواهيد مستقيماً درباره دوره هاي اسپرانتو و        اگر مي   خواهيم كرد  قسمتنيد ما مبلغ مشاركت شما را بين اين سه هدف            را ذكر ك   ”زبان صلح “فقط  اگر  . است ” 3زبـان صلح    “

طفاً پيام  خواهيد مستقيماً درباره كمكهاي مادي مكاتبه كنيد، ل  اگر مي.بفرستيد  reza@esperanto.org دوره هـاي سـوادآموزي مكاتـبه كنـيد، لطفـاً پيام خود را به رضا ترابي             
ها مكاتبه كنيد، لطفاً پيام خود را به آتيليو ودان خواهيد كالً درباره اين برنامه و روش تعميم آن بين اسپرانت    اگر مي  .  بفرستيد  hbakker@groenlinks.nlخـود را به هانس باكر       

 .بفرستيد  iei001@worldonline.nl اورالنا 

 renato.corsetti@esperanto.orgو ن جهاني اسپرانتنجماتي  رئيس ه رناتو كورس پرفسور  :با تشكر

                                                 
 . متن مصرع بسيار مشهور سرود اسپرانتو است- شمشير تشنه بخونسوينه ب  - . 1
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             ايرانشناسي
Iranologio                

 

 

 زيگورات چغازنبيل

 رعنا عابديان
 

است كه شما را با ه مـا خوشـحاليم فرصـتي پـيش آمد     
آثـار توريسـتي، مكـان هـاي تاريخـي و پديده هاي گردشگري              
سـرزميني آشـنا كنـيم كـه نمـونه هايي متفاوت از آثار زيباي               
تاريخـي و هنري مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي را در بر             

كه هر يك نماد و سمبلي از يك        گـرفته اسـت، آثاري شگفت       
مقطـع خـاص تـاريخ اين سرزمين پررمز وراز و اعجاب انگيز             

بـا شـناخت ايـن آثـار عمـق عظمـت و شكوه علمي و        . اسـت 
سرزمين . فرهنگـي ايـن سـرزمين گوياتـر و نمايان تر مي شود            

ايـران بـا داشتن آثار تاريخي فراوان، تنوع آب و هوايي، اقوام             
 كشور برتر   10 طبيعـي در شمار      مخـتلف، تـنوع پديـده هـاي       

پرجاذبه توريستي جهان قرار گرفته كه متأسفانه شايد بسياري         
اميدواريم .  از اين جاذبه ها مهجور و نامكشوف باقي مانده است         

بتوانـيم بـه مرور شما را با اين آثار تاريخي، هنري جاذبه هاي              
ر ابتدا به معرفي معبد چندهزا    . طبيعـي ايران بيشتر آشنا كنيم     

 .اين اثر شكوهمند ديار شهرياران مي پردازيم» چغازنبيل«ساله 
 

 به معناي صعود به منتهي اليه است كه خود          1زيگورات
 و  . يعني رسيدن به آسمان است     ،بيانگـر آرمـان نهايـي مردم      

 در گـويش بومـي به معناي تپه است و بيشتر به تپه اي      2چغـا 
يل كه شكل   به اين دل  . مـي گويـند كه با دست ساخته مي شود         

  وارونه را مجسم مي كند به نام چغازنبيل 3زيگورات يك زنبيل

                                                 
ريشه اش از بين النهرين است، يكسري ساختمان : زيگورات  1

هندسي كه شكل نمادين دارند و بيشتر در خوزستان و 
ت تپه، بين النهرين پراكنده اند مثل زيگورات الرسا، زيگورات هف

 Ziggurat.برخي معتقدند ريشه اش يوناني است. زيگورات بابل
 
. اصل و ريشه اوستايي آن چگ و چكاد آشكار است:  چغا2

 .همچنين در زبان كردي قديم به مفهوم تپه است
 
شكل ديگري از سنبيل است كه به سنبل و نيلوفر و :  زنبيل3

در . ق استاسپرغم و سوسن و زنبق و اين خانواده گياهي متعل
آن اسراري بسيار دقيق وپر نكته از مسائل مربوط به  آفرينش 
و هستي و خدايان  اساطيري و نجومي و اعتقادات مردم قديم 
بين النهرين و خوزستان به ستارگان و ارباب انواع و نيايش آب 

 .و خدايان آب در آن نهفته است

 
 

معبد عظيم چغا زنبيل جزء آثار فرهنگي       . نامـيده شـده اسـت     
بشري است و چهارمين اثر ثبت شده يونسكو به شمار مي آيد            

 به عنوان ميراث    1979 و سپس سال     1972كـه ابتدا در سال      
 40تاني چغازنبيل در  شهر باس . فرهنگـي جهانـي معرفـي شـد       

 كيلومتري شمال   120كيلومتـري جنوب شرقي شهر شوش و        
اين معبد بزرگترين بناي بجا ماندة      . شهر اهواز واقع شده است    

عيالمـيان قرن ها بر سرزميني سلطنت       . اسـت دوره عيالمـيان    
مـي كردند كه مي توان گفت ساكنان اصلي سرزمين خوزستان            

 و راز جلگه خوزستان از پهـن دشت پررمز  . كنونـي بـوده انـد   
ديـرباز پيوند طبيعت و فطرت الهي بشر، خالق شكوهمندترين          

 . جلوه هاي فرهنگ و هنر بوده است

 قبل از ميالد در دوره تمدن عيالم        13در اوايـل قـرن      
مـيانه، شهرســازان و مهندســان عيالمـي بــه فــرمان اونــتاش   

ايـگ  « از پادشـاهان سلسـله   Untash Napirishaنپيريشـا  
ـ  در زميني  . شدند» اور«مأمور ساختن شهر مذهبي     » ي تـي  هال

 شهري ساخته شد    ، مترمربع 1000 و عرض    1300بـه طـول     
اين شهر از سه حصار     .نامـيده شد  » 4دوراونـتاش «كـه بعـدها     

تودرتـوي خشتي تشكيل شده است و دروازه اصلي آن برروي           
در حد فاصل حصار اول و      . حصـار بزرگ در شرقي قرار دارد      

اي شاهي و آرامگاه هاي سالطين عيالم قرار گرفته         دوم كـاخ ه   
بـين حصار دوم و سوم بقاياي تصفيه خانه و تأسيسات           . اسـت 

) زيگورات(در مركز حصار سوم معبد اصلي       . آبرساني مي باشد  
چغازنبيل به صورت معبدي هرمي شكل مطبق . ديـده مي شود   

ه پلكان عظيمي طبقات پايين را ب     . يـا پله پله ساخته شده است      
 .طبقات باالتر پيوند مي دهد

معمـار ايـن بـنا همچـون موسـيقيداني چيـره دست، با              
انـتخاب زيباتـرين ملـودي ها آهنگي ساز كرده است موزون و      
متـين و دلـنواز تـا نيايشگر آن يگانه بي همتايي باشد كه خود               

اين معبد در اصل پنج  .زيبايـي مطلق است و دوستدار زيبايي 
 ر بوده است اما اكنون فقط سه طبقه        مت 50طـبقه بـا ارتفـاع         

يكي از شگفتي هاي    .  متر 25 بجـا مانـده اسـت بـا ارتفاع           ازآن
 اين  ،مهندسي اين بنا برخالف تمامي زيگورات هاي بين النهرين        

اسـت كـه طبقات اين ساختمان بر روي همديگر ساخته نشده            
 وار ــ مشخص شد كه دي،است بلكه در حفاري هاي انجام شده

 

                                                                       
 
  اونتاشة  يعني قلعDuruntash دوراونتاش 4
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 مسـتقال از كنار ديوار طبقه ديگر باال آمده و از طبقه             هـرطبقه 

پايـين تـر از خـود مـرتفع تـر گشته  و طبقه بااليي را به وجود                   
يعنـي هيچـيك از طبقات بر ديگري فشار وارد          . آورده اسـت  

 .نمي كند

 متر، مربع كاملي است كه      105معـبد اصـلي بـه ابعاد        
 و جنوبي   اضالع آن به طرف جهات اصلي شرقي، غربي، شمالي        

واقـع شـده انـد، دروازه اصـلي كه به آن دروازه سلطنتي لقب               
سكوهايي براي قربانگاه در    . داده انـد در ضلع جنوبي قرار دارد       

غيـر از طبقه اول و پنجم، تمامي   .ايـن ضـلع بـنا شـده اسـت     
طبقات از خشت خام پر شده اند، در طبقه دوم اتاق هايي جهت             

ــ  ــيه شــده اســت، در طــبقه پ ــيايش تعب ــبد، خــداي ن نجم مع
اينشوشـيناك يا خداي حامي شوش بوده كه زيگورات براي او       

 .ساخته و هديه شده است

 متر به   9چهـار درگـاه بـا شكوه به اتاق هاي آجري به ارتفاع              
مجمـوعه آرامگـاه هـا، طـاق ها، تونل ها، پلكان ها و اتاق هايي به                 

 اين از نكات بارز و جالب توجه.  متر راه دارد  17طول بيش از    
اسـت كه ديوار معبد را كه اكثرا از خشت خام ساخته شده با              
مـالت آهـك، ِگل و قير پيوند داده اند و پهناي آنها را با آجر                

 .پخته لعابدار به رنگ هاي آبي و سبز براق تزئين كرده اند

از شـگفت انگيزتـرين آثـار دوره عيالمـيان كتيبه هاي            
گانه 16سكوهاي  در ايـن معبد به ويژه در        . خـط  نـويس اسـت      

قـربانگاه بـه فاصـله هـر ده رديـف، يك رديف آجرهاي خط             
روي اين الواح نام پادشاه و      . نوشـته بـه خط ميخي وجود دارد       

در چند نقطه   . هـدف او از ساخت اين معبد ترجمه شده است         
 طاق هاي قوسي شكل با آجرهايي بزرگ وجود دارد كه      ،معـبد 

 .اق هاستبيانگر قدمت معماري در ساخت اينگونه ط

يكي ديگر از ويژگي هاي اين بنا، احداث يال هاي آن در            
چهـار جهت اصلي است، در كناره   هاي عمودي، منشورهايي به             
قاعـده مـثلث وجود دارد كه بنا به گفته اي حاوي آب مقدس              

بـدين تـرتيب بـا نخسـتين طليعه انوار خورشيد           . بـوده اسـت   
 اين زيگورات، بامـدادان و اشـعه واپسـين شـامگاهان، يال هاي       

با درخشش اين   . درخشـش خيره كننده خود را آغاز مي كردند        
يـال هـا معبد خورشيد ميعادگاه نيايشگراني مي شد كه هرصبح      
تالش روزانه خود را آغاز مي كردند و با تأللو معبد در غروب             

 .تن رنجور خود را به دست نيايش مي سپردند

عبد در سـمت جـنوب شـرقي زيگورات، آثاري از دو م           
 به سمت داخل زيگورات باز ،به دست آمده كه در يكي از آنها       

 ل و آشور اين معبد باالي ـــــــــ برخالف معابد باب.مي شد

 
زيگـورات قـرار داشته است، شايد اين مورد يك رسم مذهبي       

 .خاص عيالميان بوده است

 آثاري از يك گورستان با چندين       ،در قسـمت شرقي معبد         
درون هريك از اين گورها، سكويي      . نـده است  قبـر بـرجاي ما    

قـرار دارد كه عيالميان اجساد مردگان خود را همراه با اشياء            
 . شخصي شان روي آن مي گذاشتند

از شگفتي هاي معماري اين معبد، شيوه بديع آبرساني و          
 متري اراضي   60تصفيه آب آن است، به دليل اختالف ارتفاع         

ن عيالمي مجبورشدند از رود     چغازنبـيل با رود كرخه، مهندسا     
 كيلومتر، با اصول علمي پيشرفته      50كـرخه كانالـي بـه طـول         

اين . ايجاد كنند كه آب را به داخل تصفيه خانه منتقل مي كرد           
 متر  5 متر و ارتفاع     7 متر، عرض    10تصـفيه خانـه بـه طـول         

 و با قير درزگيري     5سـاخته شده  و از تركيب سنگ و ساروج         
انبار آب و رسوب گيري آن، كار ايجاد        عـالوه بر    . شـده اسـت   

فشـار بـراي انـتقال آب صـاف شده را به منبع كوچكتري در            
 9شـهر نيـز عهـده دار بـوده است كه اين عمل به وسيله ايجاد                 

 .كانال كوچك در ضلع جنوبي اين منبع انجام گرفته است

معـبد خورشـيد قامـت برافراشته، سربرآسمان نيلگون         
ا تـن پـوش شـيفتگان حق سازد تا          سـائيده تـا پـرنيان دعـا ر        

معبد .  پـرواز تا اوج را بياموزند      ،پـرندگان سـفيد بـال نـيايش       
خورشـيد را بـا ديـده دل بنگـر تا انوار الهي را در آن جلوه گر        

 .بيني

 :منابع و مآخذ
 – متون ايالمي و اكدي چغازنبيل - جلد سوم- چغازنبيل– 1

 سازمان ميراث فرهنگي

 باستان شناسي ايران ل سا50وري بر  مر- عزت اهللا نگهبان– 2
  سازمان ميراث فرهنگي-

 تاريخ و جغرافياي - سيد محمد علي امام شوشتري – 3
  انتشارات اميركبير–خوزستان 

  جغرافياي خوزستان– سيف اهللا رشيديان – 4

 - نشر هنر– نگاهي به خوزستان- ايرج افشار سيستاني – 5
  تهران-1366

  - خوزستان و تمدن ديرينه آن –ي  ايرج افشار سيستان- 6
وزارت فرهنگ و    سازمان چاپ و انتشارات- 1373بهار 

   تهران–ارشاد اسالمي

                                                 
با آب   آميخته  ريگو مخلوطي از آهك و خاكستر :ساروج 5

 .به كار مي رودكه در بنايي 
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Je la nomo de Dio 
 
 
 
 

Sabzandiŝan 
(Mesaĝo de Verdpensuloj) 

Kultura sezon-revuo en E-o kaj la persa 
 
Respondeca direktorino : 
 Fariba N.Maĝd 
 
Ĉefredaktoro :  
 M.Reza Torabi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kovrilo: Ŝahram Hasanzade 
  
 
Eldonaj aferoj kaj abonantaro : 
 Reza Haĝihasanlu 
 
 
Adresoj : 
 
P.O.Kesto 17765-184, 
 Tehran, Iran 
 
Telefono : (0098 21) 7437138 
Fakso :      (009821)  7463812 
 
TTT-ejo : www.sabzandishan.com  
Retpoŝto: info@sabzandishan.com  
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  Respondec-redaktora noto      
          سخن  مدير مسئول

 
 

  

      Feliĉe post longa atendado nia plantita semo ĝermis. 
   Mi devas mencii ke en Irano publikigi revuon havas longe 
daûrajn procedorojn kaj ni post preskaŭ 5 jaroj finfine  
sukcesis akiri permesilon por eldoni nian revuon kiu estas unika  
kaj en Irano kaj en mez-oriento ! 

         Post preni  leĝan permesilon kaj trapasi leĝajn fazojn , 
 jen estas en viaj manoj klopodoj de niaj geamikoj: du lingva sezon-revuo.  
    Nun estas je la komenco de nova fazo en Irana esperanta movado, kiu fakte estas 
nova etoso. Fakte laŭ mi komenco de ĉi tiu revuo estas ĝermo kiu per nia klopodo 
altiĝos, fortiĝos kaj …. 

       Mi esperas plenbenan komencon al ĉiuj geesperantistoj speciale geesperantistoj en 
Irano.Vere en Irana Esperanto movado estis bezonata esperanta revuo kaj ni ĉiam 
sentis ĝian mankon ĉar tiu povus fortigi rilatojn inter ĉiuj geesperantistoj enlande kaj 
eksterlande. 

         Ni scias en la revuo estas mankoj diversforme sed ni esperas helpe de niaj 
estimataj geamikoj plibonigi kaj ke la revuo trovu sian logikan lokon en la publika 
sceno. Ni estas je komenco de la vojo , do, bonvolu helpi nin kaj speguli al ni , viajn 
vidpunktojn kaj ideojn.Mi dankas al ĉiuj karaj geamikoj kiuj eksciante pri la aperiĝo 
de la revuo el diversaj landoj afable plikuraĝigis kaj entuziasmigis nin sendante 
mesaĝojn tra la reto kaj poŝto. 

                         Salutas ; 
                                          Fariba N.Maĝd       
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 !زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد

 
براي كسب اطالعات بيشتر ودريافت بروشور رايگان دربارة زبان اسپرانتو و

 :دوره هاي آموزش مكاتبه اي آن با ما تماس بگيريد

 )9085شماره ثبت ( بـزانـديشـانس  

 كانون پژوهش و كاربرد زبان بين المللي اسپرانتو

  7463812: فكس ،       17765-184تهران ، صندوق پستي



     Mesaĝo de amiko 
                    پيام دوست

 
 

Esperanto: lingvo por dialogo inter civilizoj 
 

 La nomo de via revuo estas bone elpensita el pluraj vidpunktoj. La simboleco de la verda koloro 
estas grava por pluraj hom-grupoj, kiuj do volos rekoni sin en ĝi. 

Por esperantistoj la verdo estas la koloro de espero. Espero, kiun estis esprimita, ekzemple, en la 
unuaj kongresaj paroladoj: "Longe daûros ankoraû malluma nokto sur la tero, sed ne eterne ĝi daûros. 
Venos iam la tempo, kiam la homoj ĉesos esti lupoj unu kontraû aliaj..." 

Preskaû unu jarcento pasis de tiam, jarcento plena je la plej teruraj teruraĵoj, kiujn certe oni ne 
povis tiam imagi, jarcento plena je teruraĵoj plenumitaj ne de popoloj postrestintaj kaj vivantaj en 
profundaj ĝangaloj sed de homoj laû komuna sento plej civilizitaj. 

Ankoraû hodiaû se vi legus la verson "Popolo popolon atakas kruele", vi povus kredi, ke ĝi estis 
ĵus verkita por priskribi okazaĵon de ĉi tiuj tagoj. Sed eĉ io pli malbela okazas, laû mia kompreno, ĉar 
malgraû la paso de unu jarcento la proponantoj de perforta solvo de ĉio solvinda, la proponantoj de la 
"leĝo de la ĝangalo", nun kiel tiam ne hontas pri si mem. Ili eĉ fiere anoncas, ke ili estas la avangardo 
de progreso kaj tutmondiĝo, kaj ke estas nature ke fortuloj kaj efikuloj regu kaj aliaj regatu. Sed 
Esperanto ne estis kreita por tio. Esperanto estis kreita por ke dialogo inter grupoj, popoloj, landoj kaj 
finfine civilizoj ekestu sur neûtrala, egaleca bazo. 

Esperanto ekzistas ĝuste por tio, por ke "neniu humiliĝu", laû alia esprimo de fruaj paroladoj, en 
la rilatoj kun eksterlandanoj. En tiu senco oni povas diri ke la dialogo intercivilizoj estis petata de 
esperantistoj antaû tre longa tempo, multe pli frue ol la irana ŝtat-prezidanto lanĉis ĝin en la nunaj 
tempoj. 

Tio estas esence la kialo, pro kiu Universala Esperanto-Asocio decidis nun lanĉi la kampanjon 
"Lingvaj Homaj Rajtoj". Ĝi volas esti ampleksa informkapanjo, kiu ree proponu la uzon de la 
internacia lingvo Esperanto kiel ilo de justeco, eventuale ankaû sed ne nur kiel ilo de efikeco.  

Vi scias, ke kelkaj neesperantistoj, kiel Tove Skutnabb-Kangas kaj Robert Phillipson, kaj aliaj 
ĉirkaû ili provas lanĉi la koncepton pri Lingvaj Homaj Rajtoj. Ni, kies pioniroj inventis tiun koncepton 
antaû ol la koncepto mem pri Homaj Rajtoj naskiĝis, provu ligi Esperanton al ĝi en la menso de la 
homoj. Esence la celo estas, ke post iom da tempo, kiam oni aûdos la vorton Esperanton, oni aûtomate 
pensos:     “ Aĥ, jen ree tiuj, kiuj okupiĝas pri lingvaj homaj rajtoj kaj pri dialogo inter civilizoj!” 

La kampanjo “Lingvaj Homaj Rajtoj” konsistu konsistu el pluraj kunordigitaj agadoj (kaj la listo 
estas nur komenca listo):  
·*a - provo atingi, ke UN diskutu la NRO-rezolucion de Seulo, kiu petas, ke oni (la Socia kaj 
Ekonomia konsilantaro de UN) serioze  pristudu la problemon de internacia help-lingvo. 
· * b -  la agado "lingvo de paco kaj dialogo" kadre de la Jardeko por kulturo de paco 2001- 2010 de 
Unesko kaj UN, kies oficiala partnero UEA estas. ĝi esence baziĝus simple sur ofertado de retaj 
Esperanto-kursoj al NRO-oj kaj al individuoj, ĉefe en militaj teritorioj, sub la ‚ildo de tiu Unesko-
kampanjo, kaj sur aliaj iniciatoj kiuj provos ekstegi dialogon inter malsamaj civilizoj. 
· * c - "lingvaj homaj rajtoj" estas la koro de la inform-kampanjo al intelektuloj, ĵurnalistoj, 
politikistoj, normala publiko. Ĝi devus konsisti el informpakaĵo, kunmetita de ni kaj vaste donacata tra 
la mondo, kaj el anoncoj en gazetoj. La celo de la anoncoj, kompreneble, estus la lingvaj homaj rajtoj, 
sed per la fina adreso oni kunligus ilin al Esperanto kaj al Esperantujo.  

Kial mi havis jam okazon diri aliloke, persone mi estas nur profeto sen armiloj kaj UEA povas 
fari nur tion, kion vi faros en ĝia nomo. Por efektivigi ĉi tiun programon ni bezonas vin ĉiujn, iranajn  
kaj alilandajn esperantistojn.  
Ni bezonas tiujn, kiuj estas konvinkitaj ke Esperanto estas elemento de justeco en la rilatoj inter la 
unuopaj civilizoj kaj landoj, kaj ke ne ekzistas plifortuloj, kiuj rajtas uzi sian lingvon, kaj 
malplifortuloj, kiuj ne rajtas, ke ekzistas kulturoj, kiuj indas esti transdonataj al la aliaj homoj, kaj 
kulturoj, kiuj simple formortu hejme. Neniam kiel nun la mondo bezonis Esperanton, eĉ se ĝi ne 
agnoskas tion. 
 

Renato Corsetti 
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     Sinprezento     
                      معرفي  

 
Unu el niaj celoj estas prezenti Iranajn geesperantistojn kiuj sia vice aktivadis pri Esperanto ĉu private 

ĉu organizite. Manko de komunikiloj malpermesis Irana esperantistaro konatiĝu kun siaj favoruloj kaj 
talentuloj.Ni alvokis tiujn kiujn ni jam konis por kontribui en la revuo kaj sinprezenti.Jen la unua 
sinprezentanto kies kontribuaĵo estas sekvata. (La red.) 

 
 
 
 
 

En 1967 mi naskiĝis en edukita familio. 
 Mia patro tiam estis ĝenerala kuracisto kaj 
 poste fariĝis kirurgo kaj universitata  profesoro.Mia patrino  
estis akuŝistino kaj universitata instruistino. Mia patro ankoraû  
laboras sed mia patrino emeritiĝis. Mi naskiĝis en religia urbo Mashad, kie mi pasis 
plejmulton da mia vivo. Mia ununura fratino naskiĝis 5 jarojn post mi. Ŝi estas 
kuracistino kaj nun studas patologion en Tehrano. En 1985 mi gajnis la unuanrangon 
inter la partoprenintoj de la tutlanda universitatenira ekzameno en la sekcio de 
medicinaj fakoj. Mi studis ĝeneralan medicinon  en Mashad kaj diplomiĝis en 1992. 
Post militservo kaj la servo en foraj regionoj, mi akceptigis por specialista kurso pri 
pediatrio(infanmedicino)kaj diplomiĝis en 2000. 
     Ekde tiam mi laboras en Urbeto Esfarayen, 300 Km-ojn okcidente de Mashad. 
Lastjare mi edziĝis kun d-ino Mahsan Seyfoddin, iama samklasanino de mia 
fratino.Ĉi-jare mi sukcesis en la ekzameno por eniri subspecialistan kurson pri 
pediatria kardiologio (infanaj kormalsanoj). La kurso komenciĝos ĉi-septembre kaj mi 
restos 3 jarojn en Tehrano por tio. 
  Mi eklernis E-on en 1985. Tiam mi partoprenis en la tutlanda universitatenira 
ekzameno kaj por la unua fojo dum mia vivo, mi regule aĉetis ĵurnalon por la novaĵoj 
rilataj al la ekzameno. Mi hazarde vidis anoncon de Omid Kultura Asocio pri la lingvo 
kaj aĉetante lernolibron de tie mi eklernis la lingvon ĝuste dum tiu monato en kiu mi 
komencis lerni medicinon! Dum la pasintaj jaroj mi agadis rilate al nia lingvo 
diversflanke. Urbe mi kunorganizis kaj partoprenis regulajn kaj neregulajn kunsidojn 
de miajsamurbaj e-istoj. Mi kunorganizis universitatan librekspozicion kaj turisman 
programon. Lande mi havis firmajn rilatojn kun iranaj aktivaj organizaĵoj kiel IREJO 
kaj Sabzandiŝan Instituto(Irana Esperanto-Centro). Globe mi estis komitatano de TEJO 
dum du periodoj. Mi partoprenis en IJK-1996 en Germanio. Mi ankaû verkis kelkajn 
artikolojn por e-aj periodaĵoj. Miaj artikoloj aperis en Monato, Revuo Esperanto, 
Medicina Internacia Revuo, Medicina Heroldo, Literatura Foiro kaj Juna Amiko.Mi 
estas membro de UEA,  UMEA, Pasporta Servo, Amikeca Reto kaj ITRE. Mi estas 
fakdelegito de UEA kaj Landa Delegito de UMEA. Kiel multaj e-istoj, mi alvenis al 
mia mezaĝa breĉo de mia e-agado dum pasintaj jaroj. Do deve miaj e-aktivadoj 
malmultiĝis. Sed mia inklino al E-o kaj interna energio por e-umi ne elĉerpiĝis kaj mi 
ĉiam serĉas oportunojn por ĝui tiun lingvon! 
                                    

 D-ro Keyhan Sayadpour               Esfarayen- Printempo 2002 
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     Psikologie 
               روانشناسي

 
 
 
 
 

D-ro Keyhan Sayadpour 
 

    En nia mondo, oni povas 
dividi la homojn laû ilia imuneco 
al du grupoj. La unuan 
konsistigas tiuj kiuj posedas 
eksteran imunecon. Ili apogas al 
garantiaĵoj kiel mono, banka 
konto, domo, aûto, posteno kaj 
pli grave al la konatoj. Ili pensas 
ke oni povas garantii imunecon 
per la konatoj, sed ili eraras ĉar 
tia imuneco estas efemera. Ili 
preterpasas nekonatojn kaj ne 
ŝatas novajn eksperimentojn; ili 
konstante faras jam faritajn 
agojn! La inklino al la konatoj 
malliberigas ilin en la pasinteco. 
Tiuj personoj ne vivas 365 
tagojn ĉiu jare sed ili ripetas 
unu tagon 365-foje ĉiu jare! 
  La anoj de la dua grupo 
posedas malsimilan formon de 
imuneco. Ili ĉiam fidas al si 
mem kaj apogas al siaj internaj 
fortoj. Tiuj personoj ne timas de 
nekonatoj ĉar la tereno de 
nekonatoj enhavas multe da 
novaj eblecoj kiuj povas 
sukcesigi ilin. 
  Kelkaj signoj de la personoj 
kun ekstera imuneco kies timoj 
de noveco baras ilian sukceson 
estas jenaj: 
 Ili neniam iras al restoracioj 
neklasikaj kiel la ĉinaj, japanaj 
kaj eĉ tradiciaj, ĉar ili pensas ke 
tieaj manĝaĵoj ne estas  
gustumeblaj kaj eĉ povas esti 
danĝeraj. 
 Ili ĉiam legas unu aû kelkajn 
certajn gazetojn aû ĵurnalojn,  

 
 
 
 
 

 
kiuj apartenas al iu politika 
grupo kaj neniam legas 
periodaĵojn de la rivalaj politikaj 
grupoj. 
Ĉiam ili loĝas en la sama urbo 
aû eĉ unu kvartalo ĉar iliaj 
gepatroj ankaû loĝis aû loĝas 
tie. Ili timas ŝanĝi la loĝlokon. 
 Ili ĉiam ferias en la sama 
regiono kaj eĉ en la sama  hotelo 
kaj ne riskas vojaĝi aliloke kaj do 
perdas multajn ŝancojn. 
 Ili ĉiam havas la saman 
okupon eĉ se tio ne plaĉas al ili 
kaj eĉ se ili ne havas ŝancon de 
progreso en tiu okupo. Ili timas 
de novaj okupoj. 
 Ili valorigas personojn, 
sukcesojn kaj ĉiujn aliajn nur 
laû mono kaj ne havas alian 
valormezurilon. 
 Ili malofte parolas al  fremdaj 
personoj. Ili pensas ke aliaj 
estas pli saĝaj aû pli ruzaj ol ili, 
do ili rifuzas novan interrilaton. 
Ili ofte havas malmulte da 
amikoj. 
 Ili faras ĉion laû difinita horaro. 
Ili ĉiam portas brakhorloĝon eĉ 
dum la dormo. Ili manĝas laû la 
horo kaj ne laû la apetito! 
 Ili ne uzas avantaĝojn en la 
vivo ĉar ili timas perdi vivo-
vojon dum la ŝanĝoj. 
Kaj kompreneble ili rare 
akceptos lerni Esperanton eĉ se 
vi multe parolos pri la lingvo al 
ili. Do ne perdu vian tempon 
instigi tiajn personojn al 
Esperanto! 

 

Forlasu Inklinon al la "Konatoj" 
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          Vojaĝ-raporto      
               گزارش سفر

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irano tre bone impresis nin. Peter 
antaŭ la forveturo estis iomete 
maltrankvila, ĉar kiam li antaŭ dek 
jaroj laste vizitis la landon li spertis 
kelkajn malfacilaĵojn. Li estas ja sveda 
civitano kaj ankaŭ ĉi-foje devis multe 
klopodi por ricevi vizon, sed kiam ni 
jam estis veninta en Irano ĉio iris 
glate. La pasportoj kaj vizoj estis en 
ordo, kaj la (virinaj) doganistoj nur 
formale demandis ĉu ni havas ion 
doganpagendan. Ene en la lando ni 
veturis per aŭto aŭ per aŭtobuso. En 
la urboj la aŭtobusoj estas dividitaj, la 
virinoj devas veturi en la malantaŭa 
parto, sed en la interurbaj busoj la 
seksoj intermiksas. Tamen oni ne 
rajtas sidi apud nekonata persono de 
la alia sekso.  
  Jam en la flughaveno de Tehrano oni 
atendis nin. Ni loĝis tri noktojn en 
Tehrano. Poste ni iris al Ghom kaj 
Kashan. Post tio ni pasigis unu 
semajnon Kermanshah.  
   Post Kermanshah ni vizitis 
Khorramabad urbon kaj de tie ni iris 
al Esfahan, kiu ja estas fama urbo. 
Nur tie ni vidis turistojn, kiuj ne tute 
obeis la regulojn pri vestaĵoj. Jam en la 
flughaveno de Kopenhago, kiam ni 
eniris la aviadilon, la virinoj devis 
surpreni kaptukon (ĉar ni veturis per 
irana aviadilo). Krom kaptukon estas  

 
 
 
 
 
 
 
devige surhavi longan jupon aŭ 
pantalonon kaj mantelon aŭ jakon kun 
longaj manikoj. Ankaŭ viroj devas 
surhavi longajn pantalonojn, verŝajne  
ankaŭ longajn manikojn. Tamen 
homoj ne tute obeas la regulojn. Mi 
pensas ke ili protestas streĉante la 
limojn. Multaj viroj havis T-ĉemizojn 
aŭ "pikeo"-ĉemisoj, kaj multaj virinoj, 
precipe en Tehrano, paŝis kun nudaj 
piedfingroj en sandaloj (!!) Tion mi ne 
povis antaŭe imagi. Mi kunportis nur 
sentruajn nigrajn ŝuojn kaj nigrajn 
ŝtrumpojn.  
  Ĉar ni veturis kiam ankoraŭ estis 
printempo, la vetero estis bonega, 
suna sed ne tro varma. La noktoj eĉ 
estis tro malvarmaj, fakte tiu aliflanke 
ĝi donis al ni bonan dormon. La 
naturo estis bonkreska kun multaj 
floroj. En Kermanshah kaj 
Khorramabad, kiuj estas ĉirkaŭitaj per 
montoj, akvo fluis en la stratkanaletoj 
sed en Esfahan bedaŭrinde la rivero 
estis tute seka. Oni parolis pri manko 
de akvo dum la lastaj jaroj. 
Kermanshah situas ĉe la periferio de 
la kurda teritorio. Oni povas en la 
urbo vidi virojn en siaj tipaj vestaĵoj. 
Ili kutime surhavas mallongan jakon 
kaj tre larĝan pantalonon. Tiu lasta ĉar 
ili loĝas en la montaro kaj piediras 
supren kaj malsupren laŭ krutaj  

Iomete pri la vojaĝo al Irano 
خانم،  1380در فروردين ماه    . ره رو به فزونی بوده است      تعداد اسپرانتيست هايی که از ايران ديدار می کنند هموا          ،در سـال هـای اخير     

 او به توصيف مشاهدات خود، كه خالصه شده نيز مي باشد  ،در اين گزارش سفر   .  روزه از ايران داشت    15 ديداری   از كشور سوئد،  آن لوئيز
 او پس از پايان ، اما) ؟(!ه ايران بر حذر می داشتند     از ايـران مـی پردازد و اينکه قبل از سفر به ايران همه دوستان و آشنايانش او را از رفتن ب                     

 ! دوباره به ايران برگردد و اميدوار است که اين بار زبان فارسی اش را نيز کامل کندسفر آرزو می کند که
زين لوئشود، گزارش سفر کسانی مانند آ      می القا می  سبون های ر  يزی است که از تر    ي آن چ  ة نه هم  ،رانیينکه فـرهنگ ا   يـ بـا تـوجه بـه ا      

 .ها باشد سته برای گفتگوی فرهنگي آغازی شامي توانددارهاين ديران امروز و ايت های ايای باشد برای منعکس کردن واقعنهييتواند آمی
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          Vojaĝ-raporto      
               گزارش سفر

 
deklivoj. Ni ankaŭ kune kun malnova 
amiko de Peter, kiu parolas la kurdan,  
faris ekskurson al la urbo Javanrud 
proksime al la iraka landlimo. La 
lastan semajnon ni pasigis en Tehrano  
kaj en la Nordo, la Kaspia regiono. Ni 
loĝis ĉe la fratino de Peter, kiu kune 
kun sia edzo konstruis malgrandan 
domon en la kamparo 25 kilometroj 
sude de la urbo Rasht. Iliaj najbaroj 
estas kamparanoj kiuj bredas 
kokinojn, anserojn, meleagrojn, 
bovojn, kaj kultivas rizon. La 
kortospacoj de la najbaroj  preskaŭ 
plenplenis je la plej ravaj idaroj, la 
kokoj kaj la virmeleagro tre fiere paŝis 
kaj levis siajn plumojn, kaj malgranda 
bovido kun "granda" voĉo vokis sian 
patrinon, kiu paŝtis sin en la densa 
verdaĵo rande de la rizkampoj. Estis 
preskaŭ paradiza loko.  
La Nordo estas apartigita de cetera 
Irano per la grandega montoĉeno 
Albors (Elburz), sur kies suda deklivo 
situas Tehrano. La nuboj malofte 
sukcesas transiri la montojn sed lasas 
la pluvon norde de la montoj. Tial la 
Nordo estas tre verda (kaj tre 
humida). La pintoj estas neĝkovritaj, 
kelkaj eĉ dum somero. Bedaŭrinde 
Tehrano ege suferas de malpura aero 
kaj oni malofte povas ĝui la vidon de 
la neĝkovritaj montoj tuj malantaŭ la 
grandaj, elegantaj domoj de norda 
Tehrano. 
Ĉiuj homoj, konatuloj, najbaroj, 
taksiŝoforoj, homoj en la strato, estis 
tre afablaj. Ni spertis neniun 
problemon kaj tuj decidis reveni post 
kelkaj jaroj. Tamen, speco de 
problemo mi spertas nun, reveninte 
hejmen, ĉar mi ne povas fari prelegon  
 

 
kun lumbildoj. La vojaĝo estis por tio 
tro privata. Mi ne vizitis la vidindaĵojn 
kaj turistajn lokojn, kiujn oni "devas"  
viziti, kaj mi hezitis uzi mian fotilon 
en la stratoj por ne ofendi aŭ 
maltrankviligi homojn. Eble mi eraris  
en tiu afero, sed tamen mi havas la 
(neregistritajn) bildojn en mia 
memoro.  
  Multaj homoj diris al mi ke Irano 
estas tre stranga lando, ĉu vere mi ne 
timas iri tien? Fakte mi tute ne trovis 
la landon stranga. Kiel en aliaj landoj 
oni devas nur observi kaj lerni 
kiamaniere konduti. Mi vojaĝis en 
multaj diversaj landoj kaj la iranan 
kulturon mi renkontis dum 25 jaroj 
kaj en Svedio kaj en aliaj landoj, kie ni 
vizitis iranajn familiojn. Mi jam antaŭ 
multaj jaroj klopodis studi la iranan 
sed mia laboro lasis al mi malmulte da 
tempo kaj poste Esperanto tute 
forviŝis ĉiun alian intereson aŭ 
hobion. Sed nun mi decidis ke kiam ni 
venontan fojon iros al Irano mi devas 
scii la lingvon. 
                          Ann-Louise - Svedio                 

 
Foto: En Ĝavanrud kun kurda junulo 
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Nova proverbaro         
     ضرب المثل هاي جديد

 

Nova Proverbaro 
Morteza Mirbaqian 

Fiŝo bezonas maron, lupo bezonas arbaron, tigro bezonas montaron, homo bezonas 
najbaron. 

Kiu mem havas makulojn, ne prijuĝu aliulojn. 

La vivo similas al la milito, nenion gajnas dormantoj sur lito. 

Serĉanto de la scio kaj riĉo, ne volas audi pri vorto "sufiĉo". 

Se vi deziras pacon kun najbaro, ne scivolemu pri lia faro. 

Arbo de l' vivo neniam verdiĝas, se 'Hodiaûo' daûre perdiĝas. 

Grandajn murdistojn oni nomas;" lia moŝta reĝo", sed al etajn oni punas sur la elektra 
seĝo. 

"Eble" kaj "Se" :  fratoj de " Ve". 

Hundo kiu lupojn ignoras, kun la lupoj kunlaboras. 

Oni antaû la komenco, pensu pri konsekvenco. 

Homo kiu sinceras, ĉies koron konkeras. 

por ne perdi bonulon, ne forgesu kalkulon. 

Oro parolas silente, tamen plej elokvente. 

Kiu optimisme pensas, pli facile sukcesas. 

Kiu nur al unu celo pafas, pli malpli frue ektrafas. 

Nur la homo kiu plej bonas, malgraû venĝ-povo pardonas. 

En venĝo estas malbono, bono kuŝas en pardono. 

La sinjorina peto, egalas al dekreto. 

Konu homon laŭ koro, laboriston laŭ laboro. 

Formiko kiu ne ŝparas somere, dum vintro devas vivi mizere. 

Por ke ne regu nin tirano, oni ne estu lia mano. 

En rapida kuro, mankas daŭro. 
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     Iranologio     
                    ايرانشناسي

 

 
 

 

 "Zigurat", vorte signifas supreniri al la 

ekstremo de la ĉielo, kio estas la fina ideo 

de la homo: atingi ĉielon. 

 "Ĉoga" signifas monteton hom-faritan laû 

la loka dialekto- kaj "Zanbil" estas korbo, 

ĉar la formo de Zigurat(=preĝejo) aspektas 

inversigitan korbon. La grandega preĝejo 

"Zigurat-e-Ĉogazanbil" estas kulturaĵo de 

la homaro kiu enlistiĝis per Unesko en la 

jaro 1979 kiel kultur-heredaĵo de la mondo. 

 La antikva urbo Ĉogazanbil situas en la 40 

km de la sudoriento de Suzo kaj 120 km de 

la nordo de Ahvaz urbo (La centro de la 

Ĥuzestan provinco en Irano). 

 Ĉi-preĝejo estas la plej granda 

monumento de Ilamana imperio, loĝinte en 

nuna Ĥuzestan,en la unuaj jaroj de la 13a 

jarcento (a.k). Civitaj inĝenieroj komisiiĝis 

konstrui relegian urbon nomita 

"Duruntash" je 1300×1000  m2 vasta, kies 

nomo poste ŝanĝiĝis al "Ĉogazanbil".  

Ĉi-tiu urbo jam konsistis el tri interligitaj 

muregoj. La ĉefa pordego situas en granda 

murego en orienta parto. Inter la unua kaj 

la dua murego estas la reĝaj palacoj kaj 

tombejoj. Inter la dua kaj  la tria situas la  
restaĵoj de instalaĵo de akvokonduko kaj 

akvofiltrejo de la urbo.  
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En la centro de la tria fuorto vidieblas 

"Zigurat-e-Ĉogazanbil". 

Zigurat estas konstruita ŝtuparo en la 

formo piramida. La grandaj ŝtuparoj 

kunigas subajn etaĝojn al suprajn. Ĉi 

preĝejo jam estis 5 etaĝa ĉirkaû 50 metrojn 

alta, sed nun 3 etaĝoj restis kun 25 

meterojn da alteco.  

Unu el ĝiaj antikvaj miregoj inter tutaj 

mezopotamiaj Ziguratoj estas, ties etaĝoj 

kiuj ne situas sur unu la alia, ĉar distingiĝis 

dum la fosado ke la muro de ĉiu etaĝo 

sendepende de la muro de alia etaĝo 

konstruitas kaj la pli malsupra etaĝo altiĝas 

tute aparte. Tial la etaĝoj ne pezas sur unu 

la alia. 

La ĉefpreĝejo estas unu kvardato kies 

dimensioj estas 105m. ĝiaj lateroj situas al 

originalaj ĉefaj direktoj: La suda, la 

orienta, la okcidenta kaj la norda. La ĉefa 

pordego estas en la suda parto, kaj titolas 

reĝa pordego. 

    En la dua etaĝo ekzistas ĉambroj por 

preĝi. La dia preĝejo de suzo situis en la 5a 

etaĝo pro kiu Zigurat konstruiĝis.Kvar 

brikaj œambroj havante pompajn pordetojn  
naûmetre altajn enkondukiĝas al kolektoj 

da maûzoleoj, tuneloj, arkoj, ŝtuparoj kaj  
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aliaj ĉambroj.La menciita preĝejo kun riĉa 

antikveco havas la intresajn mirigajn 

karakterojn: 

1- La muro estas farita el adobo kunmetita 

per kalko, koto kaj bitumo. Sur la muro 

ornamiĝas per emajloj bril-blu-verdaj 

kolorigitaj. 

2- El la plej surprizigaj restaĵoj kaj verkoj 

de lamanoj estas manuskriptaj epigrafoj. 

En deksesopaj ŝtonbenkoj de oferejo, inter 

ĉiuj 10 vicoj ekzistas 1 vico da brikoj 

kojnoskribitaj. Sur la skribaj tabeloj ĝis 

nun jam tradukiĝis la nomo de la reĝo kaj 

lia celo por konstrui la preĝejon. 

3- La nova metodo de akvokonduko kaj  

filtrado estas la alia intresaĵo. La plej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
proksima rivero al Ĉogazanbil estas 

"Karĥe". La teroj de la regiono superas  

ĉirkaû 60 metrojn je karĥe rivero, tial 

urbanismaj inĝenieroj novenkondutis 

metodon. Ili fosis unu kanalon 50 km 

longan.Tiu kanalo transportis akvon en 

filtrejon kaj post sediment filtrado 

perpreme transis al pli malgranda 

akvorezervejo el naûkanaletoj. 

Ĉogazanbil la suna preĝejo al ĉiele 

ankoraû staras, pro tio ke kvazaû silk-

preĝoj estu la kovro de Di-amantoj kaj 

blankaj flugantoj lernu flugi ĝis la 

finosupro. Rigardu la sunan preĝejon 

elkore, tiam  Di-radiojn vi vidos en ĝi 

brilantaj. 
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